ส�รบัญ
ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน

4

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

6

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

10

ส�รจ�กกรรมก�รผู้อ�ำ นวยก�รใหญ่

12

คณะกรรมก�รบริษัท

14

คณะกรรมก�รบริห�ร และคณะจัดก�ร

16

ร�ยละเอียดประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร

18

โครงสร้�งองค์กร

42

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

44

ร�งวัล 2563

70

โครงสร้�งก�รถือหุ้น

72

ร�ยง�นคณะกรรมก�รบริษัท

74

ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นและสถ�นะท�งก�รเงิน

102

พนักง�นของเร� คว�มสำ�เร็จของเร�

148

ก�รจัดอันดับเครดิตองค์กร

152

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

153

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

172

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญ�ต

174

งบก�รเงิน

177

ร�ยก�รกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

301

รวบรวมส�รสนเทศที่เป�ดเผยไปยังตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในป� 2563

323

ข้อมูลทั่วไป

324

4
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ข้อมูล
สำ�หรับนักลงทุน
สิ้ นปีงบการเงิน
30 กันยายน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGX-ST)

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำ�กัด

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักเงินสำ�รองที่จด
ั สรรแล้ว
และเงินลงทุน โดยขึ้นอยูก
่ ับ
กระแสเงินสดของบริษัท
ราคาหุ้น (ราคาปิด)*
ราคาสูงสุด S$ 0.925
ราคาต่ำ�สุด S$ 0.500
* ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563

ราคาหุน
้ ไทยเบฟ
ราคา
(เหรียญสิงคโปร์)

ราคาปิดไทยเบฟ

STI (ปรับฐาน)

SET (ปรับฐาน)

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

5

ติดต่อแผนกนักลงทุนสั มพันธ์:
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
อาคารไทยเบฟควอเตอร์
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์นักลงทุนสั มพันธ์:
www.thaibev.com/ir.html
อีเมลแผนกนักลงทุนสั มพันธ์:
ir@thaibev.com

ปริมาณการซือ้ ขายหุน
้ ไทยเบฟรายเดือน

ปริมาณการซือ
้ ขาย
(ล้านหุ้น)

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

6
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ข้อมูลสำ�คัญ
ทางการเงิน
ต.ค. - ก.ย.
2563

ต.ค. - ก.ย.
2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบกำำ�ไรขาดทุุน (ล้้านบาท)
รายได้้จากการขาย

253,481

267,357

รายได้้รวม

259,392

274,110

ต้้นทุุนขาย

178,620

189,966

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

74,861

77,391

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

34,600

32,507

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้ย
� จ่่ายและภาษีีเงิินได้้

39,979

38,462

กำำ�ไรสุุทธิิ

26,065

26,083

6,565

6,634

46,544

45,096

86,315

77,318

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

347,205

330,178

สิินทรััพย์์รวม

433,520

407,496

90,752

48,809

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

163,363

208,365

หนี้้�สิินรวม

254,115

257,174

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

179,405

150,322

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

433,520

407,496

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าใช้้จ่า่ ยตััดบัญ
ั ชีี
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้ย
� จ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าใช้้จ่า่ ยตััดบัญ
ั ชีี

งบดุุล (ล้้านบาท)
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

อััตราส่่ วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนทุุนหมุุนเวีียน

เท่่า

0.95

1.58

อััตราส่่วนทุุนหมุุนเวีียนเร็็ว

เท่่า

0.49

0.71

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

7.34

6.41

ระยะเวลาสิินค้้าคงเหลืือเฉลี่่�ย

วััน

86.60

81.72

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

14.66

15.00

วงจรเงิินสด

วััน

79.28

73.13

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ต.ค. - ก.ย.
2563

7

ต.ค. - ก.ย.
2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

อััตราส่่ วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

%

29.53

28.95

อััตรากำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้ย
� จ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าใช้้จ่า่ ยตััดบัญ
ั ชีี

%

18.36

16.87

อััตรากำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้ย
� จ่่ายและภาษีีเงิินได้้

%

15.77

14.39

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร

%

107.70

118.36

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

%

10.28

9.76

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

%

15.81

17.06

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

%

6.20

6.32

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร

%

42.96

43.22

อััตราการหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์รวม

เท่่า

0.60

0.65

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เท่่า

1.42

1.71

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้ย
� ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น*

เท่่า

1.21

1.46

อััตราส่่วนหนี้้สิ
� น
ิ ที่่�มีีภาระดอกเบี้้ย
� สุุทธิิต่อ
่ กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้ย
� จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าใช้้จ่า่ ยตััดบัญ
ั ชีี*

เท่่า

3.91

4.33

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้ย
�

เท่่า

6.60

6.31

อััตราส่่ วนแสดงประสิิ ทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน

อััตราส่่ วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน

* หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้ย
� จากธนาคารและหุ้้�นกู้้�

8

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

253

สัดส่วนรายได้
จากการขายป� 2563

พันล้านบาท
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

267

พันล้านบาท
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

5%

ธุรกิจอาหาร

46 %

7%

ธุรกิจเครื�องดื�ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

ธุรกิจสุรา

42 %
ธุรกิจเบียร์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

ปริมาณการขาย

9

(ล้านลิตร)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ล้านลิตร
3,000

2,808

2,500

2,436

2,000

1,578

1,640

1,500

1,000

711

710

500

ธุรกิจสุรา

ธุรกิจเบียร์

ธุรกิจเครื�องดื�ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

10

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563
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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ได้สามารถ
พิสจ
ู น์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่ท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19)
ผ่านการปรับตัวและปรับเปลีย
่ นการดำาเนินธุรกิจเพือ
่ ก้าวข้ามการเปลียนแปลง
่
ของสภาพตลาดและความต้องการของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นไป ควบคู่ไปกับ
การดูแลพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงสังคมและร่วมมือกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งรับเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภค รวมถึงช่องทางการจัดจำาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไป
แต่กลุ่มบริษัทได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาการทำางานโดยใช้ระบบดิจท
ิ ัล
มาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางานมากขึ้น ทำาให้สามารถผลิตและ
จัดส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้บริโภค ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
การดำาเนินชีวต
ิ รูปแบบใหม่ (new normal) รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานและควบคุมค่าใช้จา่ ยที่ไม่จาำ เป็น ซึ่งความแข็งแกร่งและ
ความมุง่ มัน
่ บริษท
ั ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
่ อย่างไม่หยุดยัง้ ของกลุม
และท้าทายเช่นนี้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟมีผลการดำาเนินงานใน
รอบปีบญ
ั ชี 2563 เป็นทีน
่ า่ พอใจ โดยมีรายได้จากการขาย 253,481 ล้านบาท
มีกำาไรสุทธิ 26,065 ล้านบาท และกำ าไรส่ วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่

เป็น 22,752 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่าง
ต่อเนือ
่ งและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษท
ั
เสนอให้จา่ ยเงินปันผลรวมสำาหรับปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 0.46 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่รอ
้ ยละ 51 ของกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
และเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 11,553 ล้านบาท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน
ทุกท่าน สำาหรับความมุ่งมั่นทุ่มเท อุตสาหะ และเป็นกำาลังสำาคัญในการฝ่าฟัน
วิกฤต รวมทั้งสรรสร้างความสามารถให้กลุ่มบริษัทแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถึ งแม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะยังคงมีอยู่และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังมีความท้าทาย ผมเชือ่ มัน
่ ว่าถ้าเราเทใจรวมเป็นหนึง่
สถานการณ์ยากแค่ไหนเราก็จะฝ่าฟันผ่านไปได้ และสามารถร่วมกันนำาพา
ไทยเบฟขึ้นเป็นบริษัทเครือ
่ งดื่มระดับภูมิภาคที่สามารถรักษาความมั่นคงและ
ความยัง่ ยืนทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง รวมถึงดำาเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ ผมขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านสำาหรับความไว้วางใจและ
ความเชือ
่ มั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมา และ
หวังเป็นอย่างยิง
ั การสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต
่ ว่าจะได้รบ

12
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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สารจากกรรมการผูอ
้ �ำ นวยการใหญ่
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน
้ ในปี 2563
ถือเป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงและสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับโลก สร้างความท้าทายให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนรวมถึง
กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) แต่ผมมีความยินดีทก
ี่ ลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ
สามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และกลับมายืนหยัดด้วยความแข็งแกร่ง
มากขึ้นกว่าเดิมแม้วา่ จะได้รบ
ั ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสที่มีการปิดช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่สำ�คัญอย่างร้านอาหารและ
สถานบันเทิงเป็นการชัว่ คราว รวมถึงการห้ามจำ�หน่ายเครือ
่ งดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงไตรมาสที่ 3 อีกทั้งปัจจัยด้านกำ�ลังซือ
้ ของผู้บริโภคที่ยง
ั อ่อนแรงตาม
สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 เป็น 253,481 ล้านบาท แต่จากความตัง้ ใจในการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยของบริษัท ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรสุทธิจ�ำ นวน 26,065 ล้านบาท หรือลดลง
เพียงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
บริษัทมีความยินดีที่จะรายงานว่าธุรกิจสุราในปี 2563 สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงทางธุรกิจจากการเติบโตของทั้งรายได้และกำ�ไรท่ามกลางวิกฤต
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ โดยธุรกิจสุรามีรายได้จากการขาย
117,297 ล้านบาท แม้จะได้รบ
ั ผลกระทบโดยตรงจากการปิดสถานบันเทิงและ
ร้านอาหาร รวมถึงการห้ามจำ�หน่ายเครือ
่ งดื่มแอลกอฮอล์ แต่จากพื้นฐานของ
ธุรกิจสุราที่กลุ่มผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและการบริโภคส่วนมากเป็น
การบริโภคทีบ
่ า้ น ทำ�ให้ธรุ กิจสุรายังคงความแข็งแกร่งไว้ได้และสามารถฟื้ นตัวได้
อย่างรวดเร็ว ธุรกิจสุราในปีนี้มีกำ�ไรสุทธิสง
ู ที่สด
ุ ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นจำ�นวน 22,271 ล้านบาท เติบโตอย่างมากถึง
ร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมทั้งมีอต
ั รากำ�ไรที่สง
ู ขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ของกำ�ไรขั้นต้นและการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขาย นอกจากนี้ บริษัทยังคง
มุง
่ มัน
่ สร้างความแข็งแกร่งและรักษาความเป็นผู้นำ�ของธุรกิจสุราอย่างต่อเนื่อง
โดยได้วางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “Phraya Elements” สุราระดับพรีเมียม
ที่ได้รบ
ั รางวัลเหรียญทอง San Francisco World Spirits Competition 2020
จากเวทีการแข่งขันสุราระดับโลก และเปิดตัว “นิยมไทย สุราข้าวหอมพิเศษ”
40 ดีกรี ซึง่ เป็นสุราขาวทีผ
่ ลิตจากข้าว อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้วสีเขียวทีท
่ น
ั สมัย
สำ�หรับธุรกิจเบียร์ จากผลกระทบของการห้ามจำ�หน่ายเครือ
่ งดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่ คราวในประเทศไทย มาตรการปิดเมืองชัว่ คราวทั้งในประเทศไทยและ
เวียดนาม รวมถึงการประกาศใช้กฤษฎีกา 100 ในเวียดนามซึ่งไม่อนุญาตให้
ผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ส่งผลให้ธรุ กิจเบียร์ในปี 2563
มีรายได้จากการขาย 106,871 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
แต่การควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุม การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาด
จากการจัดงานแสดงหรือคอนเสิรต
์ ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากเป็นการจัด
กิจกรรมออนไลน์ และการบริหารสถานการณ์โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ที่ดีใน
ประเทศไทยและเวียดนาม ส่งผลให้ธรุ กิจเบียร์มีการเติบโตของกำ�ไรสุทธิอย่าง
น่าพอใจถึงร้อยละ 7.3 เป็น 3,519 ล้านบาท ในปีนี้ ธุรกิจเบียร์ยง
ั คงสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย บริษัทได้
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “เบียร์ชา้ ง 25 ปี โคลด์ บรูว์ ลาเกอร์” ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 145 ปีของซาเบโก้ บริษัทได้เปิดตัวเบียร์
“Bia Lac Viet” เบียร์ที่พัฒนาโดยคนเวียดนามเพื่อผู้บริโภคชาวเวียดนาม
และเปิดตัว “Bia Saigon Chill” ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีโคลด์ ฟิลเตอร์ (Cold
filtered) นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำ�คัญของซาเบโก้ในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ในปี 2563 มีรายได้จากการขาย 16,281 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิง
่ ที่
ธุรกิจเครือ
่ งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถรายงานผลกำ�ไรสุทธิได้อก
ี ครัง้ โดยมี
กำ�ไรสุทธิ 656 ล้านบาท เพิม
้ ร้อยละ 165.7 จากเดิมทีข
่ าดทุน นับเป็นผลสำ�เร็จ
่ ขึน
จากความพยายามมุ่งเน้นขายสินค้าที่มีอต
ั รากำ�ไรที่สง
ู ขึ้น ผ่านช่องทางกระจาย
สินค้าทีม
่ ก
ี �ำ ไรทีม
่ ากขึน
้ และการควบคุมค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย นอกจากนี้
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ได้ขบ
ั เคลือ
่ นพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภค
ให้มองหาเครือ
่ งดืม
่ เพือ
่ สุขภาพมากขึน
้ บริษท
ั ได้วางจำ�หน่ายเครือ
่ งดืม
่ “วี-บูสท์”
ซึ่งมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและวิตามินซี 200% ที่ชว่ ยเสริมภูมิค้ม
ุ กันและ
ให้ประโยชน์กับร่างกาย และได้รบ
ั เครือ
่ งหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการให้คนไทยมีสข
ุ ภาพดี

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากของธุรกิจอาหาร โดยธุรกิจอาหารมีรายได้
จากการขาย 13,172 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.4 อันเนื่องจากผลกระทบโดยตรง
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่และมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มธุรกิจอาหารได้ปรับแผนธุรกิจให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และยังได้เร่งขยายช่องทางการขาย
แบบซือ
้ กลับบ้านและเดลิเวอรีท
่ ี่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปรับรูปแบบบริการและรูปแบบร้านให้เข้าถึงผูบ
้ ริโภคมากทีส
่ ด
ุ รวมทัง้ ดำ�เนินมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ส่งผลให้ธรุ กิจอาหารมีกำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
144 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 101 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2563 ไทยเบฟได้เปิดตัว Transformation Program ของกลุ่ม
ซึ่งจะเริม
่ ดำ�เนินการในปี 2563 - 2568 เพื่อเป้าหมายวิสัยทัศน์ “PASSION 2025”
ทีค
่ รอบคลุมแผนการดำ�เนินงานในช่วงห้าปีขา้ งหน้าของกลุม
่ ธุรกิจ ซึง่ ต่อยอดมาจาก
ความสำ�เร็จของไทยเบฟจากการดำ�เนินแผนงานภายใต้ “วิสัยทัศน์ 2020” โดยมี
เป้าหมายครอบคลุมสามแนวทางหลักคือ BUILD สรรสร้างความสามารถและโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ STRENGTHEN เสริมแกร่งความเป็นหนึ่งให้แก่ธรุ กิจหลัก
เพือ
่ ความเป็นผูน
้ �ำ ของตลาดในธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม
่ และ UNLOCK ปลดปล่อย
ศักยภาพของไทยเบฟที่มีอย่างสุดพลังเพื่อการสร้างมูลค่าสูงสุด
ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ บริษท
ั ได้จด
ั ตัง้ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารพิเศษ
ในสถานการณ์ COVID-19 หรือ ThaiBev Situation Room เพื่อเป็นศูนย์ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่อย่าง
ใกล้ชด
ิ และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ศูนย์ปฏิบัติการ
พิเศษฯ นี้ชว่ ยให้การดำ�เนินธุรกิจของไทยเบฟเป็นไปอย่างราบรืน
่ สามารถกระจาย
สินค้าสู่ผ้บ
ู ริโภคได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉก
ุ เฉินใน
ประเทศไทย บริษัทได้วางแผนการผลิตน้ำ�ดื่ม และนำ�ส่งน้ำ�ดื่มกว่า 18 ล้านแพคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งยังสามารถติดตามและ
รวบรวมข้อมูลพนักงานได้กว่า 98% ผ่านแอปพลิเคชัน
่ ทำ�ให้บริษัทสามารถดูแล
สุขภาพของพนักงานซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสนับสนุนให้ธรุ กิจสามารถดำ�เนินไป
ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดจากแอลกอฮอล์เพือ
่ ใช้ในเชิงการแพทย์
โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและสภากาชาดไทย เพือ
่ ส่งมอบไปยังชุดปฏิบต
ั ก
ิ าร
และหน่วยบริหารสาธารณสุขครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงได้ลงทุนในสายการผลิต
หน้ากากอนามัยและจัดตั้งศูนย์ตรวจโควิด-19 ของบริษัทเอง เพื่อดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและ
ผู้มาใช้บริการของบริษัท
จากความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ ทำ�ให้ในปีนี้บริษัทมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้รบ
ั ตำ�แหน่ง Industry Leader ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รบ
ั คัดเลือกให้
เป็นสมาชิกในกลุม
่ ดัชนีแห่งความยัง่ ยืน DJSI World และ DJSI Emerging Markets
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ
่ งดื่มอีกครัง้ หนึ่งเป็นปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามลำ�ดับ โดยมี
คะแนนความยัง
่ ยืนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก สะท้อนความเป็นผู้นำ�ธุรกิจ
เครือ
่ งดื่มครบวงจรที่ม่น
ั คงและยัง
่ ยืน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สำ�หรับความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการสำ�หรับ
การสนับสนุนอย่างมุง่ มัน
้ ริหาร พนักงานในกลุม
่ ไทยเบฟทุกท่าน ในความตัง้ ใจ
่ และผูบ
และการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำ�งานร่วมกันเพื่อฝ่าฟันความท้าทายทางธุรกิจ
ตลอดปีที่ผ่านมา เราจะสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องไปด้วยกันอย่างมั่นคงภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำ�มาซึ่งประโยชน์สง
ู สุดแก่ผ้เู กี่ยวข้องทุกฝ่าย
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษท
ั

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี

คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี

นายประสิทธิ� โฆวิไลกูล

นายทิโมธี เจีย จี หมิง

ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย
มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชฉ
ู ต
ั ร กําภู ณ อยุธยา

นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

นายอวยชัย ตันทโอภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ

กรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

นายอึง
� ตัก พัน

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายแพทย์ชาตรี บานชืน
�

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี

คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

นายโฆษิต สุขสิงห์

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

ดร. เอกพล ณ สงขลา

นายบรรจง ชินธนะศิริ

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

นายประวิช สุขม
ุ

นางต้องใจ ธนะชานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

รองประธานกรรมการบริหาร คนที� 1

รองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

รองประธานกรรมการบริหาร คนที� 2

รองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

กรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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นายอวยชัย ตันทโอภาส

นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

นายฌอง เลอเบรอตง

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

8. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
รองกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ บริหาร
การลงทุนตราสินค้า

13. นายปราโมทย์ หรรษมนตร์
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• สํานักการผลิตสุรา

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการบริหาร

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

กรรมการรองกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่อาวุโส

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

กรรมการบริหาร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่

คณะจัดการ
1. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายพัฒนา
ความเป�นเลิศ
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ
้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
• ผูบ
้ ริหารสูงสุดกํากับดูแล
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ประเทศไทย
3. นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ
้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด การเงิน
และบัญชีกลุม
่
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ
้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา(1)
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ ธุรกิจเบียร์
6. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ ธุรกิจสุรา
• รองผูบ
้ ริหารสูงสุด การเงินและ
บัญชีกลุม
่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด ด้านการเงินและ
บัญชี ธุรกิจต่างประเทศ
7. นายโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายธุรกิจ
เครือ
� งดืม
� ไม่มแ
ี อลกอฮอล์
(ประเทศไทย)
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด กลุม
่ บริหาร
ช่องทางการจําหน่าย
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กลุม
่ ธุรกิจต่อเนือ
� ง
• สายพัฒนาความเป�นเลิศ

9. ดร. เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กลุม
่ ทรัพยากรบุคคล
10. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน(2)
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์
(ประเทศไทย)
11. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร
(ประเทศไทย)
12. นายฌอง เลอเบรอตง
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• สายพัฒนาความเป�นเลิศ

14. นายบรรจง ชินธนะศิริ
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• สายงานบัญชี
15. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายสนับสนุน
16. นายประวิช สุขม
ุ
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายบริหารทัว� ไป
17. นางสาวต้องใจ ธนะชานันท์
ผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
• ผูบ
้ ริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจ
เพื�อความยัง
� ยืน

(1)

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา พ้นจากตําแหน่งรองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่ เมือ
� วันที� 30 กันยายน 2563 เนื�องจากไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) ใน BeerCo Limited
บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟซึ�งจดทะเบียบจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

(2)

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน พ้นจากตําแหน่งผูช
้ ว่ ยกรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่ เมือ
� วันที� 3 ธันวาคม 2563 เนือ
� งจากไปดํารงตําแหน่งผูบ
้ ริหารระดับสูง ใน BeerCo Limited บริษัทย่อยในกลุม
่ ไทยเบฟ
ซึ�งจดทะเบียบจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดประวัติ
กรรมการและผูบ
้ ริหาร

นายเจริญ สิ รวิ ฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546

•

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2561

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์ เอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 - ปัจจุบัน
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
• มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยีข
่ ัน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี คอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด
พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท สิรวิ นา จำ�กัด
ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี แลนด์ จำ�กัด
2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน
่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำ�กัด)
่ จำ�กัด (เดิมชือ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัททีซซ
ี ี
2547 - มิถน
ุ ายน 2561
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

อืน
่ ๆ
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ทต
ุ ิยจุลจอมเกล้า
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดรั ยะห์ เกเบซารัน ปังลีมา เซอตียา มะห์โกตา (พี.เอส.เอ็ม)
โดยได้รบ
ั คำ�นำ�หน้านาม “ตันสรี” (Tan Sri) จากประเทศมาเลเซีย
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี มหาเสนา ราชมิตราภรณ์ ที่มีเกียรติสงู สุด
ด้านการทูต แห่งราชอาณาจักรกัมพู ชา
• รางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการ จากกระทรวงพาณิชย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563

คุณหญิงวรรณา สิ รวิ ฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546

•

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2561

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาพุ ทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ
จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2546 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน
่ จำากัด
• มกราคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• พฤศจิกายน 2551 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี คอร์ปอเรชัน
่ จำากัด

•
•
•
•
•
•

พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท สิรวิ นา จำากัด
ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ทีซซ
ี ี แลนด์ จำากัด
2547 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำากัด
2547 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
เมษายน 2531 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน
่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำากัด)
่ จำากัด (เดิมชือ
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัททีซซ
ี ี
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)

อืน
่ ๆ
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ทต
ุ ิยจุลจอมเกล้า
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มหาสิรวิ ฒ
ั น์ราชมิตราภรณ์ อันดับหนึ่งที่มีเกียรติ
อันสูงสุดด้านการทูต แห่งราชอาณาจักรกัมพู ชา
• ตำาแหน่งทางด้านสังคม
- รองประธานกรรมการมูลนิธส
ิ ถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- กรรมการศิรริ าชมูลนิธิ
- กรรมการมูลนิธริ ามาธิบดี
- กรรมการมูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- กรรมการมูลนิธโิ รคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธค
ิ ืนช้างสู่ธรรมชาติ
- กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
- กรรมการมูลนิธศ
ิ าลาเฉลิมกรุง
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
27 เมษายน 2555
วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2561
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์ เอเชีย
• เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันปฏิรป
ู
ที่ดินไต้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, USA
• ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน จากมหาวิทยาลัยสตราบูรก
์
ประเทศฝรัง่ เศส
• Director Accreditation Program (DAP) 2548
Board Failure and How to Fix It, Improving the Quality of
Financial Reporting 2547
Finance for Non–Finance Director (FN) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3) 2561
Singapore Institute of Directors (SID)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการคุม
้ ครองการทำ�งานประจำ�
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความยัง
่ ยืนและความเสี่ยง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)

•
•

•
•
•
•
•

•

2555 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภากาชาดไทย
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน
อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
กรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 - 2563
อนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายที่อยูอ
่ าศัยแห่งชาติ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2535 - 2562
ผู้บรรยายสำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563

ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

นายอึ�ง ตัก พัน

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
29 พฤษภาคม 2547

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2563

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2561

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

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัทสำานักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด
- บริษัทสำานักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอนซัลแตนท์ซี จำากัด
• 2534 - พฤศจิกายน 2558
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จำากัด (มหาชน)
• 2542 - 2557
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
อืน
่ ๆ
• รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน กองทุนศาสตราจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ ในปี 2554
• เคยดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มากกว่า 12 ปี
• มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผ้บ
ู ริหาร)
(Independent Non-Executive Chairman)
SP Chemical Pte Ltd.
• ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผ้บ
ู ริหาร)
(Independent Non-Executive Chairman)
Sing Investment & Finance Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• 2549 - มีนาคม 2562
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผ้บ
ู ริหาร)
(Independent Non-Executive Chairman)
SP Chemical Holdings Ltd.
• กรกฎาคม 2545 - ธันวาคม 2560
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
Engro Corporation Ltd.
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
อืน
่ ๆ
• มีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
31 มกราคม 2561

•

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
-

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
จาก Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID)
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน
่ ที่ 42
• ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training
Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)
• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College,
Australia (ด้วยทุน COLOMBO)
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุน
่ ที่ 18)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุน
่ ที่ 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน
่ ที่ 3
สถาบันวิทยาการการค้า
• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน
่ ที่ 2
• Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)
(ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MIR)
Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
Audit Committee Program (ACP 32/2553)
The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
The Role of the Chairman Program (RCP 13/2549)
Director Certification Program (DCP 17/2545)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3)
Singapore Institute of Directors (SID)

•

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
• มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำ�นักงาน ป.ป.ช.
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
• พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

มิถน
ุ ายน 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม 2560 - สิงหาคม 2563
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เมษายน 2557 - กรกฎาคม 2563
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
2550 - มิถน
ุ ายน 2563
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
เมษายน 2559 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
มิถน
ุ ายน 2552 - มีนาคม 2559
กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สมาชิกสภาปฏิรป
ู แห่งชาติ
สภาปฏิรป
ู แห่งชาติ
มิถน
ุ ายน 2555 - เมษายน 2557
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2553 - กรกฎาคม 2556
กรรมการ
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำ�กัด
(เดิมชือ
่ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน
่ แนล จำ�กัด)
พฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563
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นายทิโมธี เจีย จี หมิง
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
31 มกราคม 2563

•

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
-

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีวท
ิ ยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการจัดการ
จาก Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Launch of Women on Board Book and the ASEAN Corporate
Governance Scorecard
• SID Directors Conference 2018
Singapore Institute of Directors
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการ
- Innoven Capital Pte Ltd
กรรมการ
- Gabelhorn Investment Pte Ltd
- Innoven Capital China Pte Ltd
- Innoven Capital Singapore Pte Ltd
• กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Straits Investment Management Pte Ltd
• กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระอาวุโส
Malaysia Smelting Corporation Berhad
• พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Malaysia Smelting Corporation Berhad
• พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Vertex Venture Holdings Ltd
• กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
หัวหน้ากรรมการอิสระ
The Straits Trading Company Limited
• พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- Ceylon Guardian Investment Trust PLC
กรรมการอิสระ
- Ceylon Investment PLC
• มิถน
ุ ายน 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Singapore Power Limited
• มกราคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Fraser and Neave, Limited
• มิถน
ุ ายน 2554 - ปัจจุบัน
หัวหน้ากรรมการอิสระ
Banyan Tree Holdings Limited
• พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Hup Soon Global Corporation Private Limited

•
•
•

เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Hup Soon Global Corporation Private Limited
มกราคม 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการ
Gracefield Holdings Limited
สิงหาคม 2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 - พฤศจิกายน 2563
กรรมการ
QuantuMDx Group Limited

อืน
่ ๆ
• ASEAN Business Club (Member, Advisory Council & Co-Chair, Singapore)
• Asian Civilisations Museum (Member, Advisory Board)
• Singapore Indian Development Association (Term Trustee)
• Monetary Authority of Singapore (Member, Corporate Governance
Advisory Committee)
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ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

พลเอกนายแพทย์ชฉ
ู ัตร กําภู ณ อยุธยา

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
27 มีนาคม 2549

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2563

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2563

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.) จาก University of Wisconsin
• ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.) จาก University of Wisconsin
• ปริญญาตรี (B.A.) จาก University of Wisconsin
• Director Accreditation Program (DAP) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จาก Georg-August Universität zu Goettingen
• ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
จาก Westf. Wilhelms Universität zu Münster
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปรอ. 399)
• วุฒิบัตรผู้เชีย
่ วชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
• วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุน
่ 34
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ
- สภากาชาดไทย
• 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก
• 2527 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
• 2556 - 2560
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อืน
่ ๆ
• เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์สง
ู สุดในตระกูลช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก ม.ป.ช.)
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์สง
ู สุดในตระกูลมงกุฎไทย
(มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.)
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์จล
ุ จอมเกล้า (ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques (Commandeur)
จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
• รางวัล The Borden Research Award in Medicine
• รางวัลคุณป
ู การตลอดชีวต
ิ จากสมาคมเทคโนโลยีชวี ภาพ
ประเทศญี่ปน
ุ่ ในวาระการประชุมเฉลิมฉลองครบ 90 ปีของสมาคมฯ
ที่นครโกเบ ประเทศญี่ปน
ุ่
• สมาชิก International Union of Immunological Societies

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยราชธานี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ลัคกี้ มิวสิค จำากัด (มหาชน)
อืน
่ ๆ
• เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์จล
ุ จอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ)
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์อน
ั เป็นที่เชิดชูยง
่ิ ช้างเผือก
(มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก)
- เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์อน
ั มีเกียรติยศยิง
้ สูงสุด
่ มงกุฎไทยชัน
(มหาวชิรมงกุฎ)
- เหรียญรัตนาภรณ์ (ภปร.) ชัน
้ ที่ 4
• สมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติและแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563

25

นายแพทย์ชาตรี บานชืน
�

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
31 มกราคม 2561

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
31 มกราคม 2561

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
-

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
-

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• วท.บ., พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• FRCS Edinburgh ประเทศอังกฤษ
• Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• นักบริหารสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
• นักบริหารระดับสูง สำานักงาน ก.พ.
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program 77/2549
Financial for Non-Finance Director 31/2549
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director (LCD) Program
(Module 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)
Singapore Institute of Directors (SID)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Graduate in Management จาก University of Southern Queensland
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด)
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จาก The George Washington University
• Design Thinking Certificate จาก Stanford University
• Hospitality Marketing Certificate จาก Cornell University
• Marketing Essentials and Customer Focus Certificate
จาก Harvard Management Mentor
• Crossing Culture with Competence Certificate
จาก Interchange Institute, Washington, D.C.
• Director Certification Program (DCP) 125/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Business Future Series (BFS 3)
Board and Directors Fundamentals (BDF)
AC Chapter Pit-Stop (AC Pit-Stop)
Essentials Series (DFF)
Directors Conference 2561
Singapore Institute of Directors (SID)

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- แพทยสภา
ประธาน
- คณะอนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา
• 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการแพทย์
สำานักงานประกันสังคม
• 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
- มูลนิธส
ิ ถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
กรรมการอำานวยการ และประธานฝ่ายป้องกันโรคไต
- สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
กรรมการมูลนิธิ
- มูลนิธศ
ิ น
ู ย์สิรน
ิ ธรเพื่อการฟ�้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรรมการ
- มูลนิธช
ิ วี ต
ิ พัฒนาฯ
กรรมการ
- มูลนิธก
ิ ารแพทย์แผนไทย

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• 2546 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำา สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เวชธานี จำากัด (มหาชน)
• 2561 - 2563
นายกสมาคม
สมาคมแม่บ้านทหารบก
• มิถน
ุ ายน 2560 - 2561
ผู้ชว่ ยผู้อาำ นวยการด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 - 2560
กรรมการ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำากัด
• มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2557
ผู้ชว่ ยผู้อาำ นวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์

นายปณต สิ รวิ ฒ
ั นภักดี

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
27 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2563

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2563

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Fairleigh Dickinson University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
Director Certification Program (DCP) 2547
Finance for Non-Finance Director 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• 2543 - 2553
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยีข
่ ัน
• อืน
่ ๆ
มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 18 ปี

กรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์ อินดัสเทรียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พีทอ
ี ี ลิมเิ ต็ด
(ผู้จด
ั การของ เฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ แอนด์ อินดัสเทรียล ทรัสต์)
• ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก จำ�กัด
• มิถน
ุ ายน 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผูจ
้ ด
ั การของ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียลเอสเตท อินเวสเม้นท์ ทรัสต์)
-	เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ แมนเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด
(ผู้จด
ั การของ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิสซิเนส ทรัสต์)
• มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุราบางยีข
่ ัน
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซซ
ี ี
กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2563
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2548 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 - กรกฎาคม 2560
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2556 - มกราคม 2557
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2554 - มิถน
ุ ายน 2556
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายฐาปน สิ รวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546

•

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2562

•

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• มกราคม 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• มิถน
ุ ายน 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
• มิถน
ุ ายน 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำ�กัด
• พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อมรินทร์พริน
้ ติ้ง แอนด์ พับลิชชิง
่ จำ�กัด (มหาชน)
• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำ�กัด
• มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการคนที่ 3
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิง
่ ลิมิเต็ด

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท พรรณธิอร จำ�กัด
- บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
มกราคม 2551 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
-	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
-	บริษัท อเดลฟอส จำ�กัด
กันยายน 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซซ
ี ี
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2563
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2554 - กุมภาพันธ์ 2563
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2563
รองประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - มิถน
ุ ายน 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 - สิงหาคม 2558
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 - มกราคม 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

อืน
่ ๆ
• เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย
-	จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
-	เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
• เครือ่ งอิสริยาภรณ์ตระกูล Le Légion d’Honneur ชัน
้ Chevalier
• รางวัล
-	“เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ
จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560
-	Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
-	Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate
Governance ในปี 2554
-	Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO
(Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554,
2555, 2556, 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
-	Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร FinanceAsia
ในปี 2552

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
8 กรกฎาคม 2548
วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2562
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management
Program จาก INSEAD ประเทศฝรัง่ เศส
• Director Certification Program (DCP) 2550
Director Accreditation Program (DAP) 2547
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดกำ�กับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
-	บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำ�กัด
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
-	บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
-	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด
-	บริษัท โออิชิ ราเมน จำ�กัด
-	บริษัท โออิชิ ฟู ด
้ เซอร์วส
ิ จำ�กัด
• มิถน
ุ ายน 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท เทรดดิชน
ั่ แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	บริษัท กรีนบีน จำ�กัด
-	บริษัท ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
-	บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
• พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 4 /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
-	บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
-	บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำ�กัด

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการร่วม
-	แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
-	เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
มิถน
ุ ายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทรดดิชน
ั่ แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท เบฟเทค จำ�กัด
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำ�กัด
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
-	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด
-	บริษัท โออิชิ ราเมน จำ�กัด
พฤษภาคม 2557 - มกราคม 2563
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทาง
การจัดจำ�หน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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นายสิ ทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546
วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2562
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) 2546
DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
• ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
- BeerCo Limited (Incorporated in Singapore)
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กันยายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
• กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• กันยายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อีสเทิรน
์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำ�กัด

•
•
•
•
•

•
•
•
•

กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ
-	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำ�กัด
-	บริษัท ทีซซ
ี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
-	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำ�กัด
-	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ธันวาคม 2555 - พฤศจิกายน 2563
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 - พฤษภาคม 2553
กรรมการผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

อืน
่ ๆ
• มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้รบ
ั การยอมรับจาก
สถาบันในต่างประเทศด้วยหลากหลายรางวัล อาทิ
-	รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
-	รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร
Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
-	รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast
Asia ในปี 2558
-	รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งเป็นกรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2546

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

กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส

วันที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระครัง้ ล่าสุด
31 มกราคม 2562
ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin
ประเทศเยอรมนี
• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School of
Brewing ประเทศเดนมาร์ก
• ปริญญาตรีวท
ิ ยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 2547
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
-	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
-	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท เบฟเทค จำ�กัด
• มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำ�กัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2559
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2547 - พฤศจิกายน 2557
กรรมการผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
-	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
-	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• 2547 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 - พฤศจิกายน 2561
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2553 - กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2546 - 2553
กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2543 - 2546
กรรมการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จด
ั การ
กลุ่มบริษัทแสงโสม
• 2526 - 2542
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทสุราทิพย์
• 2518 - 2525
ผู้จด
ั การฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.
• 2513 - 2518
สมุห์บัญชี
บริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จำ�กัด
อืน
่ ๆ
• มีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี

31

32

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
กรรมการบริหาร

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

•

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
กรรมการ
- บริษัท ช้างเบียร์ จำากัด
• มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
กรรมการ
- บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน
่ แนล จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Super Beer Brands Limited
- Thai Breweries Limited
- InterBev (Singapore) 2019 Limited
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Asia Breweries Limited
- บริษัท ช้าง โฮลดิ้ง จำากัด
- Inver House Distillers (ROI) Limited
- Siam Breweries Limited
• ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
• กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Chang Beer UK Limited
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Breweries Limited
• มิถน
ุ ายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ASM International Limited
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเนคชัน
่ จำากัด
- บริษัท อินเตอร์ เอฟแอนด์บี จำากัด

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Saigon Beer - Alcohol – Beverage Corporation
มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท ฮาวี ฟู ด ดิสตริบิวชัน
่ (ประเทศไทย) จำากัด
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟโค จำากัด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
- บริษัท โซ วอเตอร์ จำากัด
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
Legal Representative / Director
- Vietnam Beverage Company Limited
Legal Representative / Chairman of Board of Management
- Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
- International Beverage Trading (Hong Kong) Limited
- Beer Chang International Limited
- Alliance Asia Investment Private Limited
- Alliance Strategic Investments Pte Ltd.
กันยายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง)
กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Super Brands Company Pte. Ltd.
- InterBev (Singapore) Limited
- International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
BevCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฮ่องกง)
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- International Beverage Holdings Limited
- Wellwater Limited
Non-Executive Director
- Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
Fraser and Neave, Limited

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
-	Prudence Holdings Limited
-	IMC Pan Asia Alliance Corporation
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
-	International Beverage Holdings Limited
มิถน
ุ ายน 2555 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Heritas Capital Management Pte. Ltd.
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
DECCO 235
ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน
Non-Executive Director
Marketing Magic Pte. Ltd.
กุมภาพันธ์ 2561 - ตุลาคม 2563
กรรมการบริหาร
Super Brands Company Pte. Ltd.
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ กลุ่มการเงินและบัญชี
รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงิน
ธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2562
กรรมการ
International Beverage Trading Limited
มกราคม 2561 - สิงหาคม 2562
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด
สิงหาคม 2560 - พฤศจิกายน 2561
กรรมการ
-	บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
-	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
-	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำ�กัด
-	บริษัท เครือ
่ งดื่มแรงเยอร์ (2008) จำ�กัด
กุมภาพันธ์ 2560 - กันยายน 2561
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ – กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• Advanced Management Programme, INSEAD, Fontainebleau, France
• ปริญญาโท ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมอเซอร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Listed Company Director Programme
Singapore Institute of Directors (SID)
• Director Certification Program (DCP) 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงิน
และบัญชี ธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มบริษัท สุรากระทิงแดง
• มิถน
ุ ายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชัน
่ แนล ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
-	บริษัท กรีนบีน จำ�กัด
-	บริษัท ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ (กว่างตง) คอมพานี ลิมิเต็ด
• มิถน
ุ ายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เอเชียยูโร อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
• ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-	แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
-	เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
• มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
• กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
อินเตอร์เนชัน
่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
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ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจำ�หน่าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - มกราคม 2563
กรรมการผู้อ�ำ นวยการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
มีนาคม 2557 - เมษายน 2561
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิง
่ ลิมิเต็ด
สิงหาคม 2558 - กันยายน 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2557 - กันยายน 2559
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2555 - มิถน
ุ ายน 2555
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดิน
กลุ่มบริษัท ทีซซ
ี ี แลนด์
มีนาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
กันยายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2555
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่สายงานสนับสนุนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทีซซ
ี ี แลนด์
เมษายน 2552 - กันยายน 2553
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่สายการเงิน
กลุ่มบริษัท ทีซซ
ี ี แลนด์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พี.เอ็ม.ที. แมนชัน
่ จำ�กัด

อืน
่ ๆ

•

สมาชิกของ Singapore Institute of Directors

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

นายโฆษิต สุขสิ งห์

รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาซิตี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร LOGTECH – Program for Executives in Logistics & Technology
จาก University of North Carolina, Chapel Hill รัฐนอร์ทแคโรไลนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program
จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director Program (Module 3)
Masterclass for Directors (MCD 5)
Singapore Institute of Directors (SID)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครือ
่ งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจำ�หน่าย
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จด
ั การ
- บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
- บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
- บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำ�กัด
- บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำ�กัด
- บริษัท เครือ
่ งดื่มแรงเยอร์ (2008) จำ�กัด
- Great Brands Limited
- บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
กรรมการผู้อ�ำ นวยการ
- บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำ�กัด
• พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ดีทซ
ู ี เซอร์วส
ิ เซส จำ�กัด
• เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์โค เทรนนิ่ง จำ�กัด
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Super Beer Brands Limited
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างโฮลดิ้ง จำ�กัด
• มิถน
ุ ายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทรดดิชน
ั่ แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำ�กัด
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทศภาค จำ�กัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำ�กัด
• ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน
่ แนล จำ�กัด
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กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
- บริษัท ฮาวี ฟู ด ดิสตริบิวชัน
่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟเทค จำ�กัด
- บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ
และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
- บริษัท ฟู ด
้ ออฟ เอเชีย จำ�กัด
กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท อาหารเสริม จำ�กัด
- บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จำ�กัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำ�กัด
- บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำ�กัด
- บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำ�กัด
- บริษัท ไทยโมลาส จำ�กัด
- บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำ�กัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิง
่ ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชินาทรัพย์ จำ�กัด
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทีสเปซ ดิจต
ิ อล จำ�กัด
- บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุป
๊ จำ�กัด
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2562
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด
พฤศจิกายน 2556 - กันยายน 2559
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555
ผู้ชว่ ยผู้จด
ั การใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

35

36

รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

ดร. เอกพล ณ สงขลา

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

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

รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มบริหารการลงทุน
ตราสินค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- InterBev (Singapore) 2019 Limited
- Super Beer Brands Limited
- Thai Breweries Limited
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Asia Breweries Limited
- Siam Breweries Limited
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Chang HK Limited
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
่ แนล โฮลดิ้ง จำากัด
• ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Super Brands Company Pte. Ltd.
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเบียร์
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
• กุมภาพันธ์ 2558 - ธันวาคม 2561
กรรมการ
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำากัด
• ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2561
กรรมการ
บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำากัด
• ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2557 - กันยายน 2561
กรรมการผู้อาำ นวยการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน
่ แนล จำากัด
• มิถน
ุ ายน 2559 - กันยายน 2559
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2556 - สิงหาคม 2557
Head, Regional Brand Marketing
Fraser and Neave, Limited
• มิถน
ุ ายน 2550 - สิงหาคม 2556
Director, Group Commerce
Asia Pacific Breweries Limited

รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์โค เทรนนิ่ง จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำากัด
• สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำากัด
• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำากัด
- บริษัท บิสโตร เอเชีย จำากัด
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จำากัด
• เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ ออฟ เอเชีย จำากัด
• มกราคม 2558 - กันยายน 2559
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 - ธันวาคม 2557
เลขานุการบริษัท
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
• 2555 - ธันวาคม 2557
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
• 2554 - 2555
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
• 2549 - 2554
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• MSc in Marketing from City University of New York,
New York, USA
• BA in Political Science and Economics
from Willamette University, Oregon, USA
• Heineken Leadership Campus, INSEAD, Fontainebleau, France
• Heineken Leadership Campus,
Harvard University, Boston, USA

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

กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย)
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
กรรมการผู้อาำ นวยการ
- บริษัท ช้างเบียร์ จำากัด
• พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
Executive Officer (Head of Thailand Beer Business)
BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
• พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน
่ แนล จำากัด
• พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำากัด
- บริษัท โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์ จำากัด
- บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำากัด
• มิถน
ุ ายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทรดดิชน
ั่ แนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำากัด
• พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อาำ นวยการ กลุ่มธุรกิจเครือ
่ งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ประเทศไทย
- เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
รองกรรมการผู้อาำ นวยการ สายปฏิบัติการ
- บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2560 - 3 ธันวาคม 2563
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 - กันยายน 2563
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครือ
่ งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2560 - กันยายน 2563
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
• มกราคม 2557 - ตุลาคม 2559
Managing Director
APB Alliance Brewery Company Limited
(based in Myanmar)
• กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2556
Managing Director
Mongolian Beverages Company LLC
(based in Mongolia)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ดีทซ
ู ี เซอร์วส
ิ เซส จำากัด
• มิถน
ุ ายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำากัด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย ฟู ด
้ แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชัน
่ จำากัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
่ แนล โฮลดิ้ง จำากัด
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท ฮาวี ฟู ด ดิสตริบิวชัน
่ (ประเทศไทย) จำากัด
• ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำากัด
• สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำากัด
- บริษัท ฟู ด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำากัด
• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บิสโตร เอเชีย จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จด
ั การ
- บริษัท โออิชิ กรุป
๊ จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออิชิ
กรรมการ
- บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำากัด
• เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำากัด
• มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ก้อยเกี่ยว จำากัด
• กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท ฟู ด
้ ออฟ เอเชีย จำากัด
• มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
ผู้อาำ นวยการสำานักพัฒนาธุรกิจอาหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายฌอง เลอเบรอตง

นายปราโมทย์ หรรษมนตร์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
จาก Wharton School of the University of Pennsylvania

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ สายพัฒนาความเป็นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
• มิถน
ุ ายน 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Beverage Holdings (China) Limited
• ตุลาคม 2559 - กันยายน 2563
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยัง
่ ยืน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• มกราคม 2561 - สิงหาคม 2562
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ซี เอ ซี จำากัด
• มีนาคม 2553 - พฤศจิกายน 2560
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
• พฤศจิกายน 2555 - ตุลาคม 2560
กรรมการ
Beer Chang International Limited
• กรกฎาคม 2551 - เมษายน 2560
กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
• กุมภาพันธ์ 2551 - กันยายน 2559
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ – สายแผนกลยุทธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
อืน
่ ๆ
• มีประสบการณ์ในการทำางานในภูมภ
ิ าคเอเชียอย่างกว้างขวาง รวมถึง
ประสบการณ์ในการทำางาน ณ นครเซีย
่ งไฮ้ ประเทศจีน เป็นเวลาหลายปี
• ทำางานในฐานะทีป
่ รึกษาให้บริษัทต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และธุรกิจพลังงาน โดยให้คาำ ปรึกษา
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาตลาด การทำาวิจย
ั ผูบ
้ ริโภค
การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการด้านคุณค่า (Value
Management)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ สำานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำากัด
- บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำากัด
- บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำากัด
- บริษัท สุราไทยทำา จำากัด
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำากัด
• 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- แกรนด์ รอยัล กรุป
๊ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วส
ิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
• 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำากัด
- บริษัท ไทยโมลาส จำากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
- บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน
่ แนล (ประเทศไทย) จำากัด
- บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำากัด
• 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำากัด
- บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำากัด
- บริษัท สีมาธุรกิจ จำากัด
- บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำากัด
- บริษัท นทีชย
ั จำากัด
• พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ประมวลผล จำากัด
• ตุลาคม 2559 - มกราคม 2563
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
• มกราคม 2558 - กันยายน 2559
ผู้อาำ นวยการ สำานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• มกราคม 2556 - ธันวาคม 2557
รักษาการผู้อาำ นวยการ สำานักการผลิตสุรา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• 2556 - 2557
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2547 - 2555
กรรมการผู้จด
ั การ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

นายบรรจง ชินธนะศิริ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ สายงานบัญชี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท โซ วอเตอร์ จำ�กัด
- บริษัท เบฟโค จำ�กัด
• ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
- Alliance Asia Investment Private Limited
- Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.
- บริษัท บิสโตร เอเชีย จำ�กัด
- บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำ�กัด
• สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฟู ด
้ ส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
• ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
• พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบฟเทค จำ�กัด
• กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
InterBev Trading (Hong Kong) Limited
• 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)
• สิงหาคม 2560 - มกราคม 2561
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำ�กัด
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รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงินระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Company Secretary Program (CSP) 2553 / Effective Minute
Taking (EMT) 2553 / Board Reporting Program (BRP) 2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Listed Company Director Program (Module 1, 4, 5, 6)
Singapore Institute of Directors (SID)
• หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program
จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุน /
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- InterBev (Singapore) 2019 Limited
- Thai Breweries Limited
• มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Asia Breweries Limited
- บริษัท ช้าง โฮลดิ้ง จำ�กัด
- Siam Breweries Limited
• สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Breweries Limited
• มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเนคชัน
่ จำ�กัด
- บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
่ แนล โฮลดิ้ง จำ�กัด
- บริษัท กรีนบีน จำ�กัด
• ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำ�กัด
• มิถน
ุ ายน 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
• กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
- Vietnam Beverage Company Limited
• มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี เอ ซี จำ�กัด
• สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำ�กัด
• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

•
•

•

•

ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ จำ�กัด
พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท เบฟโค จำ�กัด
- บริษัท โซ วอเตอร์ จำ�กัด
- บริษัท ช้างเบียร์ จำ�กัด
- บริษัท ช้างคอร์ปอเรชัน
่ จำ�กัด
พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ (2559 - ปัจจุบัน)
- ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเลขานุการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน)
-	รองเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
รองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2555 - 2560)
-	ผู้ชว่ ยผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเลขานุการบริษัท และ
รักษาการผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเลขานุการบริษัท (2554 - 2555)
- ผู้จด
ั การงานกำ�กับดูแลและงานทะเบียนหุ้น
- สำ�นักเลขานุการบริษัท (2550 - 2554)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2550
ที่ปรึกษากฎหมาย
White & Case (Thailand) Limited

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

นายประวิช สุขม
ุ

นางต้องใจ ธนะชานันท์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท ด้านการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน, 1992
ทุนรัฐบาลไทย จาก Yale University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, 1986 ทุน Thailand Education
and Public Welfare Foundation จาก Dartmouth College
สหรัฐอเมริกา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน
่ 60 ปีการศึกษา 2560 - 2561
• Director Certification Program (DCP) 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เกียรตินิยม Magna Cum Laude สาขาเศรษฐศาสตร์
และเอเชียตะวันออกศึกษา จากมหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP) 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำ�กัด
• 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
• กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและเลขาธิการ
สภาผู้นำ�ธุรกิจไทย สหราชอาณาจักร
• 2561 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
มูลนิธส
ิ ถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
• 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธพ
ิ ลังน้ำ�ใจไทย
• ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและเลขานุการภาคเอกชน
- คณะทำ�งานสานพลังประชารัฐ การพั ฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
กรรมการ
- คณะทำ�งานสานพลังประชารัฐ การปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ
• 2558 - กันยายน 2563
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• 2561 - 2562
กรรมการ
องค์กรตลาด กระทรวงมหาดไทย
• 2554 - 2558
รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการบรรษัทรัฐสัมพันธ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน
่ ซิสเทม จำ�กัด (เทสโก้ โลตัส)
• 2552 - 2556
กรรมการ
โรงเรียนนานาชาติ ISB

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
• ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยัง
่ ยืน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
• มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำ�กัด
• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำ�กัด
• ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- มูลนิธแ
ิ ม่ฟา้ หลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขานุการ
- มูลนิธส
ิ ถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สภากาชาดไทย
• 2557 - 2561
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุป
๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• 2557 - 2559
วิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2554 - 2557
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุป
๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้างองค์กร

43

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

สำ�นักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความยัง
่ ยืน
และความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

กรรมการผูอ
้ �ำ นวยการใหญ่

สำ�นักกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

สำ�นักประธานกรรมการบริหาร

กำ�กับดูแลปฏิบัติการประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์

สายธุรกิจเครืองดื
่ ม
่
ไม่มแ
ี อลกอฮอล์
ประเทศไทย

สายธุรกิจอาหาร
ประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจ
เครือ
่ งดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

กลุ่มบริหาร
การลงทุน
ตราสินค้า

กลุ่มบริหาร
ช่องทาง
การจำ�หน่าย

กลุ่มการเงิน
และบัญชี

กลุม
่ เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

สายบัญชี

สายการเงิน

กลุ่มธุรกิจ
ต่อเนื่อง

กลุม
่ ทรัพยากร
บุคคล

สายบริหาร
ทั่วไป

สายสนับสนุน

สายพัฒนาธุรกิจ
เพือ
่ ความยัง่ ยืน

สายพัฒนา
ความเป็นเลิศ
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ผลิตภัณฑ์
ในกลุม
่ บริษท
ั
ไทยเบฟ

สุราสี

สุราไทยพรีเมี�ยม
แม่โขง

สุราไทย
แสงโสม

หงส์ทอง

มังกรทอง

สุราผสม
เบลนด์ 285

บรัน
� ดี

เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์

วิสกี�
เมอริเดียน

คราวน์ 99

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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สุราขาว
รวงข้าว
28 ดีกรี

รวงข้าว
30 ดีกรี

นิยมไทย นิยมไทย
28 ดีกรี 30 ดีกรี

ไชยา

นิยมไทย
35 ดีกรี

เจ้าพระยา

รวงข้าว
35 ดีกรี

นิยมไทย
40 ดีกรี

แม่วงั วารี

รวงข้าว
40 ดีกรี

เสือขาว
28 ดีกรี

รวงข้าว ซิลเวอร์
35 ดีกรี

เสือขาว
30 ดีกรี

พญานาค

เสือขาว
35 ดีกรี

พญาเสือ

เสือขาว
40 ดีกรี

ไผ่ทอง
30 ดีกรี

หมีขาว
30 ดีกรี

ยอดข้าว
35 ดีกรี

สุราผสมสมุนไพร
เสือดํา

เซีย
� งชุน

ชูสิบนิ�ว

พญานาค

หมีขาว
35 ดีกรี

นิยมไทย
ข้าวหอมพิเศษ
40 ดีกรี

ไผ่ทอง
35 ดีกรี

บางยีข
� น
ั

หมีขาว มังกรท่าจีน มังกรท่าจีน มังกรท่าจีน
40 ดีกรี 30 ดีกรี
35 ดีกรี
40 ดีกรี
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INTERNATIONAL SPIRITS
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Old Pulteney
12 years old

Old Pulteney
Huddart

Balblair
12 years old

anCnoc
12 years old

Speyburn
Arranta Casks

Old Pulteney
15 years old

Balblair
15 years old

Old Pulteney
18 years old

Balblair
18 years old

anCnoc
18 years old

anCnoc
24 years old

anCnoc
Peatheart

Speyburn
10 years old

Speyburn
Bradan Orach

Speyburn
15 years old

Old Pulteney
25 years old

Balblair
25 years old

Speyburn
18 years old

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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MALT WHISKY LIQUEUR
Old Pulteney
Stroma liqueur

BLENDED SCOTCH WHISKY
Hankey
Bannister
Original

Hankey
Bannister
Heritage Blend

Catto’s
Rare Old Scottish

Hankey
Bannister
12 years old
Regency

Catto’s
12 years old

Hankey
Bannister
21 years old
Partners’ Reserve

Catto’s
25 years old

Hankey
Bannister
25 years old

Hankey
Bannister
40 years old

MacArthur’s

MYANMAR WHISKY
Grand Royal
Black

Grand Royal
Smooth

Grand Royal
Signature

Grand Royal
Special Reserve
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RUM
พระยา
เอเลเม็นตส์ รัม

VODKA
พระยา
ดีป มาชัวด์ โกล์ด รัม

คูลอฟ วอดก้า

คูลอฟ
แมกซ์ เซเว่น
7% Alc.

คูลอฟ
เรด บลาสท์
5% Alc.

คูลอฟ
เลมอน ป�อป
3.8% Alc.

GIN
Caorunn

Caorunn
Highland Strength

Caorunn
Scottish Raspberry

Coldstream

CHINESE SPIRITS
Yulinquan
Grand Classic

Yulinquan Original

Yulinquan Grand Royal
12-years

Yunnan Fairy

Liang Pin No. 1 Series

Petit Yunnan Fairy

Yulinquan Jian Zhung
Jing Niang

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

VIETNAMESE SPIRITS
TRADITIONAL LIQUOR
Nang Huong
Rice Liquor

RED RUM

VODKA
Vina Vodka
Special

BRANDY

Caravelle
Red Rhum

Napoleon Brandy

DE LIQUOR
De Binh Tay
Rice Liquor

De Nep Binh Tay
Rice Liquor
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เบียร์
เบียร์

ช้างคลาสสิก

ช้าง โคลด์ บรูว์

ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์

เฟเดอร์บรอย

ฮันทส์แมน

อาชา

แบล็ค ดราก้อน

แทปเปอร์

VIETNAMESE BEER
Bia Saigon
Gold

Bia Saigon
Chill

Bia Saigon
Special

Bia Saigon
Export

Bia Saigon
Lager

Bia Lac Viet

333

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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เครือ
� งดืม
� ไม่มแ
ี อลกอฮอล์
เครือ
� งดื�มอัดลม
เอส โคล่า

เอส ชูการ์ ฟรี
(ไม่มน
ี �าตาล)

ซาสี�

เอส เพลย์ สตรอเบอร์ร ี�

เอส เพลย์ ครีมโซดา

เอส เพลย์ ส้ม

เอส เพลย์ เลมอนไลม์

เอส เพลย์ เกรปเบอร์ร ี�

เอส เพลย์ เมลอนบิงซู

เอส เพลย์ พิงค์ บอมบ์

เอส เพลย์ กามิกาเซ่

เอส เพลย์ น�าผึ�งมะนาว
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เครือ
� งดื�มอัดลมเพื�อสุขภาพ
100พลัส กลิ�นซิตรัส

100พลัส กลิ�นเลมอนไลม์

เครือ
� งดื�มสมุนไพร
100พลัส กลิ�นเบอร์ร ี�

100พลัส กลิ�นเกรปเบอร์ร ี�

จับใจ

น�าดื�ม
คริสตัล

น�าดื�มตราช้าง

น�าแร่ธรรมชาติตราช้าง

โซดา
โซดาตราช้าง

เครือ
� งดื�มเกลือแร่
พาวเวอร์ พลัส

ร็อค เมาเท็น

เครือ
� งดื�มเพื�อสุขภาพ

เครือ
� งดื�มชูกําลัง

วี-บูสท์

แรงเจอร์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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เครือ
� งดื�มชาเขียว
โออิชิ กรีนที
(380 มล.)

โออิชิ กรีนที
(500 มล.)

โออิชิ กรีนที
(800 มล.)

โออิชิ กรีนที ขวดแก้ว
(400 มล.)

โออิชิ กรีนที
(350 มล.)

โออิชิ ชาคูลส์ซา่
(320 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที
(180 มล.)

โออิชิ โกลด์
(400 มล.)

54

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

INTERNATIONAL NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
ISOTONIC
100PLUS

100PLUS Zero Sugar

100PLUS Reduced Sugar

100PLUS ACTIVE

SOYA
F&N NUTRISOY (PASTEURIZED)

F&N NUTRISOY (AMBIENT)

F&N SEASONS SOYA

100PLUS ACTIVE Powder

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

ASIAN DRINKS
F&N NUTRIWELL

F&N SEASONS

TEA
F&N SEASONS

SPARKLING DRINKS
F&N

55

56

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

SPARKLING DRINKS
F&N

WATER
F&N ICE MOUNTAIN
Drinking Water

F&N ICE MOUNTAIN
Mineral Water

F&N ICE MOUNTAIN
Sparkling Water

CORDIALS
F&N

F&N Sun Valley

PASTEURISED MILK
F&N MAGNOLIA Milk

COCO Life

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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PASTEURISED MILK
F&N MAGNOLIA Milk

F&N MAGNOLIA
Whipping Cream
and Half Cream

F&N MAGNOLIA
Barista Milk

FARMHOUSE

UHT MILK
FARMHOUSE

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA

F&N MAGNOLIA Smoo

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

F&N MAGNOLIA Smoo

YOGHURT
F&N MAGNOLIA
Yoghurt Smoothie

F&N aLIVE
Low Fat Yoghurt

CANNED MILK
F&N

TEAPOT

GOLD COIN

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

PASTEURISED JUICE
F&N FRUIT TREE FRESH

F&N FRUIT TREE FRESH

F&N FRUIT TREE FRESH

READY-TO-DRINK JUICE
F&N FRUIT TREE

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

F&N MAGNOLIA
GOTCHA

F&N MAGNOLIA CRAVIO

F&N MAGNOLIA
MAG-A-CONE

F&N MAGNOLIA Sawasdee

F&N MAGNOLIA

F&N KING’S POTONG

ICE CREAM - TUBS
F&N MAGNOLIA

KING’S TUB

CONFECTIONERY
F&N MAGNOLIA MILKIES

KING’S GRAND

F&N MAGNOLIA
TROPICAL SLING

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563
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VIETNAMESE NON-ALCOHOL BEVERAGES
CARBONATED SOFT DRINK
Sa Xi
Chuong Duong

SODA WATER
Soda Chuong Duong

HEALTHY DRINK

Nam Phuong Bird’s Nest
Aloe Vera

DRINKING WATER
Bottled Drinking Water
Chuong Duong

Aloe Vera
Chuong Duong

62

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหารสํ าเร็จรูปพร้อมทานแช่เย็นและแช่แข็ง
โออิชิ อีทโตะ เกี�ยวซ่า

โออิชิ เกี�ยวซ่า สําหรับส่งออก

โออิชิ อีทโตะ แซนวิช

โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์แซนวิช

โออิชิ อีทโตะ เรดดี�มล
ี

โออิชิ อีทโตะ คานิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป� 2563

ร้านอาหารญี�ปน
ุ�

ร้านอาหารไทยและอาเซียน
ร้านอาหารแบบ Fine Dining

ร้านอาหารบริการด่วน

เค้กและเบเกอรี� กาแฟและอืน
� ๆ

ร้านอาหารแบบ Casual Dining

ร้านอาหารตะวันตก

ร้านอาหารจีน
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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เหตุการณ์ส�ำ คัญ

2556

2560

2561

ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิก
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ประจำำ�ปีี 2560 ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
Beverages ประเภท DJSI World และ
DJSI Emerging Markets

ตุุลาคม

เข้้าซื้้อ
� หุ้้�นร้้อยละ 75 ของ
บริิษััทเมีียนมาร์์ ซััพพลายเชน
แอนด์์ มาร์์เก็็ตติ้้�ง เซอร์์วิส
ิ เซส
คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด และเมีียนมาร์์ ดิิสทิิลเลอรี่่�
คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด (“แกรนด์์ รอยััล กรุ๊๊ป
� ”)
ซึ่่ง
� เป็็นผู้ป
้� ระกอบการรายใหญ่่ที่่สุ
� ด
ุ ใน
ตลาดวิิสกี้้�ของประเทศเมีียนมา

ธัันวาคม

กัันยายน

เสร็็จสิ้้�นการซื้อ
้� ธุุรกิจ
ิ
แฟรนไชส์์เคเอฟซีี
จำำ�นวน 252 สาขา
ในประเทศไทย

ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือก
เป็็นสมาชิิก Dow Jones
Sustainability Indices
(DJSI) ประจำำ�ปีี 2561
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม Beverages
ประเภท DJSI World และ DJSI
Emerging Markets โดยมีี
คะแนนความยั่่�งยืืนสููงสุุด
เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของโลก
และได้้รับ
ั การยอมรัับเป็็น
Industry Leader

ชนะการประมููลซื้อ
้� หุ้้�น
ร้้อยละ 53.59 ของบริิษััท
ไซ่่ง่อ
่ น เบีียร์์-แอลกอฮอล์์เบฟเวอเรจ คอร์์เปอเรชั่่�น
(“ซาเบโก้้”) ซึ่่ง
� เป็็นผู้้�ผลิิต
และจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์รายใหญ่่
ที่่�สุด
ุ ของเวีียดนาม

2559

2558

2557

กัันยายน

สิิงหาคม

พฤศจิิกายน

ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิก
ในกลุ่่�มดััชนีีแห่่งความยั่่�งยืืน
Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประจำำ�ปีี 2559 ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรม Beverages ประเภท
DJSI Emerging Markets

2546

2549

ตุุลาคม

ก่่อตั้้�งบริิษััท ไทย
เบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั
(มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
เพื่่�อเป็็นบริิษััทโฮลดิ้้�ง
ในกิิจการเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

เบีียร์์ช้า้ งฉลองครบรอบ
20 ปีี ด้้วยการเปิิดตัวั
เบีียร์์ “ช้้างคลาสสิิก”
ในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
แบบใหม่่ภายใต้้
ขวดสีีเขีียวมรกต
และฉลากสีีทอง
แชมเปญ

ประสบความสำำ�เร็็จในการนำำ�
หุ้้�นของไทยเบฟจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์

มิิถุน
ุ ายน

กุุมภาพัันธ์์

สิิงหาคม

กัันยายน

มีีนาคม

ตุุลาคม

F&N เปิิดโรงเบีียร์์เอเมอรััลด์์
บริิวเวอรี่่�ที่่เ� มืืองย่่างกุ้้�ง ประเทศ
เมีียนมา

จััดตั้้ง
ั ก
ิ ารพิิเศษใน
� ศููนย์์ปฏิิบัติ
สถานการณ์์โควิิด-19 หรืือ ThaiBev Situation
Room (TSR) เพื่่�อติิดตามข้้อมููลข่่าวสารและ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และ
ติิดตามการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มไทยเบฟให้้
สามารถผลิิตและจััดส่่งสิินค้้าได้้เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการของผู้บ
้� ริิโภค รวมถึึงเพื่่�อดููแล
สุุขภาพของพนัักงานซึ่่ง
� มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการ
สนัับสนุุนให้้ธุรกิ
ุ จ
ิ สามารถดำำ�เนิินได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

2552

2553

กัันยายน

พฤศจิิกายน

พฤษภาคม

จากนั้้�นในเดืือนพฤศจิิกายนได้้ซื้อ
้� หุ้้�น
โออิิชิเิ พิ่่�มจากการทำำ�คำ�ำ เสนอซื้้อ
� ไทยเบฟ
จึึงถืือหุ้้�นในโออิิชิเิ กิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายได้้ทั้้ง� หมดของโออิิชิิ

ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิก
Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ประจำำ�ปีี 2562 ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
Beverages ประเภท DJSI World เป็็นปีีที่่�
สาม และ DJSI Emerging Markets เป็็นปีี
ที่่�สี่่� และครองความเป็็น Industry Leader
ด้้วยคะแนนสููงสุุดต่อ
่ เนื่่�องกัันเป็็นปีีที่่ส
� อง

เบีียร์์ช้า้ งฉลองครบรอบ 25 ปีี
ด้้วยการเปิิดตัวั “เบีียร์์ช้า้ ง 25 ปีี
โคลด์์ บรููว์์ ลาเกอร์์”

ตุุลาคม

เปิิดตัวั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ขวดแก้้วพรีีเมี่่�ยมของ
“น้ำำ�แร่่ธรรมชาติิตราช้้าง” รัับรองคุุณภาพ
โดยได้้รับ
ั รางวััล Monde Selection และ
“น้ำำ�แร่่ธรรมชาติิตราช้้างชนิิดอัดก๊๊
ั าซ”

เปิิดตัวั ผลิิตภััณฑ์์สุรุ าขาว “นิิยมไทย
สุุราข้้าวหอมพิิเศษ” เพื่่�อขยายฐาน
ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ให้้ครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น

เปิิดตัวั ผลิิตภััณฑ์์สุรุ า “Phraya
Elements” สุุราระดัับพรีีเมีียม
ที่่�ผ่า่ นการเก็็บบ่่มในถัังไม้้โอ๊๊คยาวนาน
หลายปีี ในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส
� วยงาม
หรููหรา และได้้รับ
ั รางวััลเหรีียญทอง
San Francisco World Spirits
Competition 2020

ศููนย์์กระจายสิินค้้าแห่่งแรก
ของไทยเบฟในจัังหวััด
นครราชสีีมาเริ่่�มเปิิด
ดำำ�เนิินการ ต่่อมาศููนย์์
กระจายสิินค้้าจัังหวััดชลบุุรี ี
และจัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี
เริ่่�มเปิิดดำ�ำ เนิินการในเดืือน
มิิถุน
ุ ายนและสิิงหาคม
2553 ตามลำำ�ดับ
ั

การเข้้าซื้้อ
� หุ้้�นใน F&N
เสร็็จสิ้้�น โดยไทยเบฟ
ถืือหุ้้�นประมาณร้้อยละ
28.6 นัับเป็็นการขยาย
สู่่�ตลาดต่่างประเทศ
เพื่่�อก้้าวขึ้้�นเป็็นบริิษััท
ผู้้�ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย
เครื่่�องดื่่�มระดัับภููมิภ
ิ าค

2554
ตุุลาคม

เข้้าซื้้อ
� หุ้้�นบริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กัด
ั
(มหาชน) จำำ�นวนร้้อยละ 64.66
ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตและ
จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มในประเทศไทย

เปิิดตัวั เครื่่�องดื่่�ม “วีี-บููสท์์” ที่่�มีส่
ี ่วน
ผสมของเบต้้ากลููแคนและ วิิตามิินซีี
200% ได้้รับ
ั เครื่่�องหมายทางเลืือก
เพื่่�อสุุขภาพ

พฤษภาคม

โออิิชิเิ ปิิดตัวั “โออิิชิิ กรีีนทีี พลััส ซีี”
ชาเขีียวผสมวุ้้�นมะพร้้าวและวิิตามิินซีี
200% เพื่่�อเจาะกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ห่ว่ งใย
สุุขภาพ

เปิิดตัวั ผลิิตภััณฑ์์เบีียร์์ “ฮัันทส์์แมน
เบลเยี่่�ยม บลอนด์์” เบีียร์์ลาเกอร์์
สไตล์์เบลเยี่่�ยม กลิ่่�นอายคราฟต์์เบีียร์์
พร้้อมกลิ่่�นผลไม้้อ่อ
่ น ๆ ผสานกัับ
มอลต์์อย่่างลงตััว

ซาเบโก้้เปิิดตัวั “Bia Lac Viet” เพื่่�อ
เฉลิิมฉลองการครบรอบ 145 ปีีของ
ซาเบโก้้ โดยเป็็นเบีียร์์ที่่พั
� ัฒนาโดยคน
เวีียดนามเพื่่�อผู้บ
้� ริิโภคชาวเวีียดนาม
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เป็็นสััญลัก
ั ษณ์์
นก Lac Bird เพื่่�อเน้้นย้ำำ�ค่า่ นิิยมและ
ประเพณีีของประเทศเวีียดนาม

2555

ไทยเบฟต่่อยอดความสำำ�เร็็จ
จาก Vision 2020 ขัับเคลื่่�อน
สู่่� PASSION 2025 ซึ่่ง
� เป็็น
แผนการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ของกลุ่่�ม
บริิษััทในอีีก 5 ปีีข้า้ งหน้้า ภายใต้้
3 แนวทางหลััก คืือ
- BUILD (สรรค์์สร้้างความสามารถ)
- STRENGTHEN (เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่ง
� )
- UNLOCK (สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ)

เมษายน

เบีียร์์ “ช้้างคลาสสิิก” และ “เฟเดอร์์บรอย” ได้้รับ
ั
รางวััล Monde Selection Gold Quality Award

กุุมภาพัันธ์์

โออิิชิเิ ปิิดร้า้ น “ซากาเอะ” ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่น
� ที่่�มีี
รสชาติิอัน
ั เป็็นเอกลัักษณ์์ของชาบูู ชาบูู และสุุกี้้�
ญี่่�ปุ่่น
� เจาะกลุ่่�มลููกค้้าระดัับบน

ซาเบโก้้เปิิดตัวั “Bia Saigon Chill”
ซึ่่ง
� ผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีโคลด์์ ฟิิลเตอร์์
(Cold Filtered) ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ -2 องศา
เซลเซีียสเพื่่�อรสชาติิที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์
ยกระดัับตราสิินค้้าของเบีียร์์ไซ่่ง่อ
่ น
และขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ด้ว้ ย
นวััตกรรมใหม่่เพื่่�อนำำ�ความภาคภููมิใิ จ
สู่่�เวีียดนาม

มิิถุน
ุ ายน

ประกาศวิิสััยทััศน์์ 2020
ซึ่่ง
� เป็็นแผนการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ
ของกลุ่่�มบริิษััทในอีีก 6 ปีี
ข้้างหน้้า ประกอบด้้วยกลยุุทธ์์หลััก 5 ประการ
ได้้แก่่
- การเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
-	ความหลากหลายของตลาดและผลิิตภััณฑ์์
- ตราสิินค้้าที่่�โดนใจ
- การขายและการกระจายสิินค้้าที่่�แข็็งแกร่่ง
-	ความเป็็นมืืออาชีีพ

เข้้าซื้อ
้� บริิษััทยููนนาน
อวี้้�หลิินฉวน ลิิเคอร์์
จำำ�กัด
ั ซึ่่ง
� มีีกิจ
ิ การ
โรงงานผลิิตสุุราขาว
ในประเทศสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

เริ่่�มรัับรู้้�กำำ�ไรร้้อยละ 9.28 ของสตาร์์บัคส์
ั ์
คอฟฟี่่� ไทยแลนด์์ ซึ่่ง
� ดำำ�เนิินกิิจการ
ร้้านกาแฟในประเทศไทย

2556

2551

เข้้าซื้อ
้� หุ้้�นบริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั
(มหาชน) (“โออิิชิ”ิ ) จำำ�นวนร้้อยละ 43.9

พฤษภาคม

2563

กัันยายน

ได้้รับ
ั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทาน
ตราตั้้�งพระครุุฑพ่่าห์์

กัันยายน

2562

65

สิิงหาคม

เข้้าซื้้อ
� หุ้้�นในเฟรเซอร์์ แอนด์์ นีีฟ,
ลิิมิเิ ต็็ด (“F&N”) ผู้้�ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย
เครื่่�องดื่่�มและสิ่่�งพิิมพ์์ชั้้น
� นำำ�ของสิิงคโปร์์
ส่่งผลให้้ F&N เข้้าเป็็นบริิษัท
ั ร่่วมของไทยเบฟ

พฤศจิิกายน

ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิก Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรม Beverages ประเภท DJSI World
และ DJSI Emerging Markets และรัักษาตำำ�แหน่่ง
Industry Leader ด้้วยคะแนนสููงสุุด
อีีกครั้้�งในปีีนี้้�
เปิิดตัวั ผลิิตภััณฑ์์เบีียร์์ ”แบล็็ค ดรา
ก้้อน เซลติิก แอมเบอร์์” เบีียร์์สีีทอง
เข้้มที่่�เลืือกใช้้วัต
ั ถุุดิบ
ิ ที่่�พิิถีพิ
ี ิถัน
ั อย่่าง
คาราเมล มอลต์์

ธัันวาคม

เปิิดตัวั ผลิิตภััณฑ์์เบีียร์์ลาเกอร์์ผสม
กาแฟสกััด “ช้้าง เอสเปรสโซ่่ ลาเกอร์์”
เจ้้าแรกของไทย
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PASSION
2025

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

PASSION 2025

ความสำ�เร็จของ
วิสย
ั ทัศน์ 2020
• ยอดขายและกำำ�ไรเติิบโตขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ไทยเบฟเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอาหารและ
เครื่่อ
� งดื่่�มที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอาเซีียน
• ผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจสุุราและธุุรกิิจเบีียร์์
โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับ 1
ของภููมิิภาคอาเซีย
ี น
� �ำ ในธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์
• ผู้้นำ
เช่่น ชาเขีียว น้ำำ�ดื่่�ม
• ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอาหารจนทำำ�ให้้เป็็น
กลุ่่�มธุุรกิิจร้้านอาหารที่่ใ� หญ่่เป็็น
อัันดัับสามของไทย
• เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ไทยเบฟได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีีความยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ (The Dow Jones
Sustainability Indices-DJSI)
เป็็นสมาชิิกของ DJSI Emerging
Markets Index กลุ่่�มดััชนีีตลาด
เกิิดใหม่่เป็็นปีีที่่� 5 และประเภท
กลุ่่�มดััชนีีโลก (World Index)
เป็็นปีีที่่� 4 โดยล่่าสุุดได้้รัับการ
จััดอัันดัับเป็็นผู้้�นำำ� ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่�มของโลก
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
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PASSION
2025
ก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม ต่่อยอด
ความสำำ�เร็็จจาก VISION 2020 ขัับเคลื่่อ
� น
สู่่� PASSION 2025 ที่่�ครอบคลุุมแผน
การดำำ�เนิินงานในช่่วง 5 ปีีข้้างหน้้าของ
กลุ่่�มธุุรกิิจ ด้้วยแผนทรานส์์ฟอร์์เมชั่่น
�
ภายใต้้ 3 แนวทางหลััก

BUILD
(สรรสร้้างความสามารถ)
คืือ สรรสร้้างความสามารถและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ

STRENGTHEN
(เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง)
คืือ เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก
เพื่่� อความเป็็นผู้้�นำำ�ของตลาด

UNLOCK
(สุุดพลัังศัั กยภาพไทยเบฟ)
คืือ นำำ�ศัักยภาพของไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�มาก่่อให้้เกิิดมููลค่่าสููงสุุด

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ต่่อยอดความสำำ�เร็็จจากวิิสััยทััศน์์ 2020
สู่่�ก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม ขัับเคลื่่�อนสู่่�
PASSION 2025 ภายใต้้ 3 แนวทางหลััก
Build สรรสร้้างความสามารถ
Strengthen เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง
Unlock สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ
เพื่่�อครองความเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิจ
ิ อาหารเครื่่อ
� งดื่่ม
�
ที่่มั่่
� น
ี น
� คงและยั่่ง� ยืืนของภููมิิภาคอาเซีย
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PASSION
2025

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

PASSION 2025

ความสำ�เร็จของ
วิสย
ั ทัศน์ 2020
• ยอดขายและกำำ�ไรเติิบโตขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ไทยเบฟเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอาหารและ
เครื่่อ
� งดื่่�มที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอาเซีียน
• ผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจสุุราและธุุรกิิจเบีียร์์
โดยมีีส่่วนแบ่่งการตลาดเป็็นอัันดัับ 1
ของภููมิิภาคอาเซีย
ี น
� �ำ ในธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์
• ผู้้นำ
เช่่น ชาเขีียว น้ำำ�ดื่่�ม
• ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอาหารจนทำำ�ให้้เป็็น
กลุ่่�มธุุรกิิจร้้านอาหารที่่ใ� หญ่่เป็็น
อัันดัับสามของไทย
• เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ไทยเบฟได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีีความยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ (The Dow Jones
Sustainability Indices-DJSI)
เป็็นสมาชิิกของ DJSI Emerging
Markets Index กลุ่่�มดััชนีีตลาด
เกิิดใหม่่เป็็นปีีที่่� 5 และประเภท
กลุ่่�มดััชนีีโลก (World Index)
เป็็นปีีที่่� 4 โดยล่่าสุุดได้้รัับการ
จััดอัันดัับเป็็นผู้้�นำำ� ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่�มของโลก
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
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PASSION
2025
ก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม ต่่อยอด
ความสำำ�เร็็จจาก VISION 2020 ขัับเคลื่่อ
� น
สู่่� PASSION 2025 ที่่�ครอบคลุุมแผน
การดำำ�เนิินงานในช่่วง 5 ปีีข้้างหน้้าของ
กลุ่่�มธุุรกิิจ ด้้วยแผนทรานส์์ฟอร์์เมชั่่น
�
ภายใต้้ 3 แนวทางหลััก

BUILD
(สรรสร้้างความสามารถ)
คืือ สรรสร้้างความสามารถและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ

STRENGTHEN
(เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง)
คืือ เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก
เพื่่� อความเป็็นผู้้�นำำ�ของตลาด

UNLOCK
(สุุดพลัังศัั กยภาพไทยเบฟ)
คืือ นำำ�ศัักยภาพของไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�มาก่่อให้้เกิิดมููลค่่าสููงสุุด

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ต่่อยอดความสำำ�เร็็จจากวิิสััยทััศน์์ 2020
สู่่�ก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม ขัับเคลื่่�อนสู่่�
PASSION 2025 ภายใต้้ 3 แนวทางหลััก
Build สรรสร้้างความสามารถ
Strengthen เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง
Unlock สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ
เพื่่�อครองความเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิจ
ิ อาหารเครื่่อ
� งดื่่ม
�
ที่่มั่่
� น
ี น
� คงและยั่่ง� ยืืนของภููมิิภาคอาเซีย
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รางวัล 2563
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รางวัล 2563
รางวัลองค์กร

Asia’s Top Employer Brands 2019

From: 7th Asia CEO Summit & Influential Brands
Awards Ceremony 2019
By: Neo Target Company Limited (Thailand) and
Influential Brands® Company Limited (Singapore)

Sustainable Development
Excellence Award 2019

From: Thailand Corporate Excellence Awards 2019
By: Thailand Management Association (TMA)

รางวัลผลิตภัณฑ์

Best Companies to Work for in Asia 2020
(Thailand Edition)
From: HR Asia Awards
By: HR Asia Magazine

We Care: Most Caring Companies
Awards 2020

Speyburn 10 years old

Old Pulteney 18 years old

Balblair 12 years old

Caorunn Gin

Meridian

Speyburn 15 years old

Old Pulteney 25 years old

Balblair 15 years old

Caorunn Raspberry

Chang Classic

Speyburn 18 years old

Old Pulteney Huddart

Phraya

Phraya Elements

Federbräu

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 92 points
and great value award

• Ultimate Spirits Challenge - 96 points,
finalist, tried and true award
• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• San Francisco World Spirits
Competition - Double gold
• International Wine & Spirit
Competition - Gold & 95 points

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• Bartenders Brand Awards
- Value - Gold
• Bartenders Brand Awards
- Taste - Gold

• Scottish Gin Awards 2019 - Fruit
Flavored Gin of the Year - Gold

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• Monde Selection - Gold
Quality Award

From: HR Asia Awards
By: HR Asia Magazine

• Ultimate Spirits Challenge - 95 points
and finalist
• San Francisco World Spirits
Competition - Gold

• International Spirits Challenge - Gold
• Ultimate Spirits Challenge - 93 points

• World Rum Awards - Silver
• San Francisco World Spirits
Competition - Silver
• International Wine & Spirit
Competition - Silver & 91 points

• San Francisco World Spirits
Competition - Gold
• International Wine & Spirit
Competition - Bronze

• Monde Selection - Gold
Quality Award
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โครงสร้างการถือหุน
้

ทุนจดทะเบียน 25,155,025,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,115,709,648 บาท โดยมีหุ้นสามัญ 25,115,709,648 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

กลุ่มธุรกิจเบียร์

กลุ่มธุรกิจเครือ
� งดื�มไม่มแ
ี อลกอฮอล์

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ�ง

51%

บจ.ช้าง โฮลดิ�ง (8)

49%

100%

บจ.ไทยเบฟมาร์เก็ตติ�ง

51%

บจ.ช้างคอร์ปอเรชัน
�

49%

51%

สายการผลิตสุรา

บจ.ช้างเบียร์

49%

100%

บจ.ช้างอินเตอร์เนชัน
� แนล

100%

บจ.เบียร์โค เทรนนิ�ง (12)

100%

บจ.แสงโสม

100%

บจ.เฟ�� องฟู อนันต์

100%

บจ.มงคลสมัย

100%

บจ.ธนภักดี

100%

บมจ.เบียร์ไทย (1991)

100%

บจ.กาญจนสิงขร

100%

บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี� (1991)

100%

บจ.สุราพิเศษทิพราช

100%

บจ.คอสมอส บริวเวอรี� (ประเทศไทย)

100%

บจ.สุราบางยีข
� น
ั
100%

สายการผลิตเบียร์

บจ.สุราแม่โขง

100%

บจ.อธิมาตร

100%
100%

บจ.เอส.เอส.การสุรา
บจ.แก่นขวัญ

100%

บจ.เทพอรุโณทัย

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

สายเครือ
� งหมายการค้าเบียร์

49%

95.05% บจ.ไทยดริง
� ค์

49%

51%

4.94%

เครือ
� งดื�มน�าอัดลม / เครือ
� งดื�มไม่อด
ั ลม /
เครือ
� งดื�มน�าโซดา / ผู้จด
ั จําหน่าย
64.67%

บมจ.เสริมสุข
100%

บจ.เบียร์ชา้ ง อินเตอร์เนชัน
� แนล

บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ

100%

บจ.โออิชิ ราเมน

บจ.เครือ
� งดื�มแรงเยอร์ (2008)

100%

บจ.โออิชิ ฟู ด
� เซอร์วส
ิ

100%

Oishi International Holdings Limited

100%

บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี� แอนด์ดิสทิลเลอรี�

40%

บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

100%

บจ.สีมาธุรกิจ

100%

บจ.นทีชย
ั

100%

บจ.หลักชัยค้าสุรา

บจ.ป�อมกิจ
100% บจ.ป�อมคลัง

100%

บจ.ประมวลผล

100%

บจ.ป�อมโชค

100%

บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา*

100%

บจ.ป�อมเจริญ

100%

บจ.ป�อมบูรพา

100%

บจ.นําพลัง

100%
100%

บจ.นําเมือง
บจ.นํานคร

100%

บจ.นําธุรกิจ

100%

บจ.นํารุง่ โรจน์

100%

บจ.นําทิพย์

100%

76%

บจ.สะไปซ์ ออฟ เอเซีย

70%

บจ.แม๊กซ์ เอเชีย

51%

บจ.ก้อยเกี�ยว

บจ.กรีนบีน
บจ.เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชัน
� แนล โฮลดิ�ง

100%

Oishi Group Limited Liability Company

55%

Oishi Myanmar Limited

100%

100%InterBev (Singapore) 2019 Limited (10)

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

100%Super Beer Brands Limited (11)

100%

Best Spirits Company Limited
BevCo Limited (D)

100% BeerCo Limited

100%

บจ.ฮาวี ฟู ด ดิสตริบวิ ชัน
� (ประเทศไทย)

100%

บจ.โมเดิรน
์ เทรด แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.กฤตยบุญ

100%

บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์

100%

บจ.สุราทิพย์

100%

บจ.แคชแวน แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.สุนทรภิรมย์

100%

บจ.เทรดดิชน
�ั แนลเทรด แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.ภิรมย์สรุ างค์

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์

100%

บจ.ทศภาค

บริษัท ช้าง โฮลดิ�ง จํากัด จัดตั�งบริษัทขึ�น เมือ
� วันที� 24 มกราคม 2563

100%

บจ.น�าใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื� อสั งคม)

Thai Breweries Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

100%

บจ.เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ�ง

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน
� แนล (ประเทศไทย)

100%

บจ.อาหารเสริม

Note : ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ:

(8)

100%

บจ.จรัญธุรกิจ 52

D

: หยุดดําเนินการ

(1)

บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี� จํากัด จัดตั�งขึ�น เมือ
� วันที� 2 ตุลาคม 2562

(9)

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี�

: ไม่ได้ประกอบกิจการ

(2)

Inver House Distillers (ROI) Limited จดทะเบียนจัดตั�งในราชอาณาจักรสกอตแลนด์

*

(10)

Interbev (Singapore) 2019 Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

อีกครัง� ในกลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้าและกลุ่มอืน
� ๆ เพื�อประโยชน์และความชัดเจน

100%

บริษัทออกหุ้นใหม่เพื�อเพิ�มทุนชําระแล้วตามแผนการกําหนดค่าตอบแทนระยะยาวของ

เมือ
� วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2563

(3)

BeerCo Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

(4)

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) เข้าซือ
� หุ้นของบริษัท ทรัพย์เพิ�มพู น 8 จํากัด

เมือ
� วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2563 และจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชือ
� ใหม่เป�น

คิดเป�นร้อยละ 100 ของบริษัทนี� เมือ
� วันที� 25 ธันวาคม 2562

Super Beer Brands Limited เมือ
� วันที� 27 พฤษภาคม 2563

ในการพิจารณาการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
**

เมือ
� วันที� 17 ธันวาคม 2562

ไทยเบฟ (LTIP) เมือ
� วันที� 3 กุมภาพันธ์ 2563
(5)

บจ.บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์

บจ.ซี.เอ.ไอ.

100%

เมือ
� วันที� 25 ตุลาคม 2562

บจ.ซี เอ ซี

Beer Super Brands Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

International Beverage Holdings (Singapore) Ptd. Limited

(12)

บริษัท เบียร์โค เทรนนิ�ง จํากัด จดทะเบียนจัดตั�ง เมือ
� วันที� 20 เมษายน 2563

เข้าซือ
� หุ้นของ International Beverages Trading Company Limited

(13)

บริษัท ดีทซ
ู ี เซอร์วส
ิ เซส จํากัด จดทะเบียนจัดตั�ง เมือ
� วันที� 20 พฤษภาคม 2563

บจ.สุราไทยทํา
40%

บจ.สุราพิเศษสหสันติ�

คิดเป�นร้อยละ 35 ของบริษัทนี� เมือ
� วันที� 10 มกราคม 2563
(6)

Siam Breweries Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ�มเติม : ตั�งแต่วน
ั ที� 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563

เมือ
� วันที� 14 มกราคม 2563

(ก)

(7)

Asia Breweries Limited จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศสิงคโปร์
เมือ
� วันที� 14 มกราคม 2563

บริษัท ฟู ด
� แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จํากัด จดทะเบียนจัดตั�ง
เมือ
� วันที� 5 ตุลาคม 2563

58.63%

บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์

99.90%

18.55%
41.45%
33.83%

Saigon Beer Company Limited

ASM International Limited

100%

Saigon Beer Group Company Limited

100%

Chang HK Limited

100%

100%

International Breweries Limited

Sa Be Co Mechanical Co., Ltd.
Thanh Nam Consultant Investment - Engineering
28.57% and Technology Transfer Joint Stock Company

100%

Beer Chang International Limited (D)

100%

International Beverage Trading Limited

100%

International Beverage Vietnam Company Limited

90.45%

Sai Gon Beer Northeast Trading Joint Stock Company

100%

International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited
100% Alliance Asia Investment Private Limited

94.72%

Northern Sai Gon Beer Trading Joint Stock Company

76.81%

Sai Gon Beer Packaging Joint Stock Company

68.78%

Saigon - Songlam Beer Joint Stock Company

50%

66.56%

Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company

50%

95.07%

Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock Company

26%

100%

Alliance Strategic Investment Pte. Ltd.

5%

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.

5%

Grand Royal Group International Co., Ltd.

35%

International Beverages Trading Company Limited

20%
20%

7.54%

0.21%

0.21%

94.42%

Saigon Beer Center Trading Joint Stock Company

Wellwater Limited

91.24%

Bia Saigon Mien Trung Trading Joint Stock Company

0.21%

100%

International Beverage Holdings (China) Limited

90%

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint Stock Company

0.21%

(5)

100%

InterBev Trading (China) Limited

90.14% Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company

100%

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

51%

Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited

90.68% Sai Gon Beer Eastern Trading Joint Stock Company
Saigon Song Tien Beer Trading Joint Stock Company
90%

51%

Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd.

90%

Saigon Song Hau Beer Trading Joint Stock Company

91.75%

Binh Tay Liquor Joint Stock Company

100% Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd.
International Beverage Holdings (UK) Limited

51.24%

5%

Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock Company

100%

International Beverage Holdings Limited USA, Inc.

62.06%

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

100%

Blairmhor Limited
100% Blairmhor Distillers Limited (D)

54.73%

Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock Company

100%

52.91%

Saigon - Lamdong Beer Joint Stock Company

100%

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

52.11%

Saigon - Ha Noi Beer Corporation

100%

The Knockdhu Distillery Co., Ltd.(D)

51%

Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company

100%

The Balblair Distillery Co., Ltd.(D)

100%

The Pulteney Distillery Co., Ltd.

(D)

100%

Saigon Soc Trang Beer One Member Limited Company

20%

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

14.41% 9.46%

Saigon Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company

100%

Wee Beastie Limited (D)

45%

Vietnam Spirits and Wine LTD.

100%

Moﬀat & Towers Limited (D)

35%

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Company Limited

30%

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited

30%

Inver House Distillers Limited
100% Glen Calder Blenders Limited (D)
Hankey Bannister & Company Limited (D)

29%

Malaya - Vietnam Glass Limited
Tan Thanh Investment Trading Company Limited

100%

R. Carmichael & Sons Limited (D)

26%

Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

100%

James Catto & Company Limited (D)

25%

Me Linh Point Limited

100%

Mason & Summers Limited (D)

20%

Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

100%

J MacArthur Jr. & Company Limited (D)

20%

Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

100%

Inver House Distillers (ROI) Limited (2)

20%

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

100%

Sai Gon Beer Trading Company Limited

0.19%

32.22%

Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

5.31%

28.35%

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock Company

5.76%

16.42%

Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company

27.03%

Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

100%

100%

บจ.สุรากระทิงแดง (1988)*

Mechanical and Industrial Construction
Joint Stock Company

100%

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*
บจ.สุราพิ เศษภัทรลานนา*

Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member Company Limited

100%

เมือ
� วันที� 4 กุมภาพันธ์ 2563
(11)

Saigon Beer - Alcohol-Beverage Corporation
100%
100%

49.49% Liquorland Limited

100%

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

บริษัทนี�อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจสุราหรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื�องแล้วแต่กรณี ทั�งนี� ได้แสดงชือ
� บริษัทนี�

100%

99.97%

100%

N

บจ.เบฟเทค

53.59%

Fraser and Neave, Limited

International Beverage Trading (Hong Kong) Limited

กลุ่มอืน
� ๆ
100%

99% Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock Company
0.61%
Vietnam Beverage Company Limited
99.39%

InterBev Investment Limited
25.19% Frasers Property Limited

100%

บจ.โออิชิ เดลิเวอรี� (1)

กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า

กลุ่มบริษัทผู้แทนจําหน่าย

100% Asia Breweries Limited (7)

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

28.44%

บจ.ทิพย์ชโลธร

100%Thai Breweries Limied (9)

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.(D)

100%

100%

กลุ่มบริหารช่องทางการจําหน่าย

บจ.ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

บจ.ถังไม้โอ๊คไทย*
99.72% บจ.ไทยโมลาส

49%

BeerCo Limited (3)
100% Siam Breweries Limied (6)

100%

บจ.ดีทซ
ู ี เซอร์วส
ิ เซส (13)

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

100%

InterBev Trading (Hong Kong) Limited
100%

100%

ตัวแทนจัดจําหน่ายเบียร์

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
100%

บจ.เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย

บจ.ป�อมพลัง
100% บจ.ป�อมนคร
100% บจ.ป�อมทิพย์ (2012)

กลุ่มธุรกิจต่อเนื�อง
75%

100%

100%

กลุ่มบริษัทผู้จด
ั จําหน่ายสุรา

100%

100%

100%

100%

บจ.โออิชิ เทรดดิ�ง

100%

Great Brands Limited

กลุ่มบริษัทผู้จด
ั จําหน่ายเบียร์

100%

100%

บจ.เสริมสุข เทรนนิ�ง

บจ.นํายุค
บจ.นํากิจการ

บจ.บิสโตร เอเชีย

บมจ.โออิชิ กรุป
๊

บจ.เสริมสุข โฮลดิ�งส์

InterBev (Singapore) Limited
100% Super Brands Company Pte. Ltd.

100%

ชาเขียวญี�ปน
ุ� /
ธุรกิจอาหารและเครือ
� งดื�ม

79.66%

100%

บจ.ช้าง คอร์ป

100%

International Beverage Holdings Limited
100%

บจ.ฟู ด
� ออฟ เอเชีย

บจ.ฟู ด
� แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ�ง
100%

กลุ่มบริษัทโออิชิ

กลุ่มบริษัทเสริมสุข

100%

100%

99.96%

51%

บจ.เบียร์อาชา
100% บจ.เบียร์ชา้ ง
100%

100%

100%

บจ.ฟู ด
� ส์ คอมพานี โฮลดิ�งส์

บจ.โซ วอเตอร์
99.84% บจ.เอส.พี .เอ็ม อาหารและเครือ
� งดื�ม

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

100%

100%

100%
0.04%

บจ.เบฟโค
51%

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอาหาร

กลุ่มบริษัทจํากัด

บจ.ทรัพย์เพิ�มพู น 8 (4)

100%
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

กลุ่มธุรกิจสุรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้างการถือหุ้น

Chang Beer UK Limited

0.21%
0.21%
0.21%
0.21%

6.82%
5.53%

2.76%
2.76%

5.31%
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

รายงาน
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนหุ้้�นและชนิิดของหุ้้�น
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

1.

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ผลิิตสุุรา

สามััญ

7,500,000,000.00

750,000,000

750,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

4,000,000,000.00

400,000,000

400,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

700,000,000.00

70,000,000

70,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

5,000,000,000.00

500,000,000

500,000,000

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท แสงโสม จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

2.

บริิษััท เฟื่่� องฟูู อนัันต์์ จำำ�กััด
333 หมู่่ที่่
� � 1 ตำำ�บลท่่าตููม อำำ�เภอศรีีมหาโพธิิ
จัังหวััดปราจีีนบุุรี ี 25140

3.

บริิษััท มงคลสมััย จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

4.

บริิษััท ธนภัักดีี จำำ�กััด
315 หมู่่ที่่
� � 4 ตำำ�บลแม่่แฝก อำำ�เภอสัันทราย
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50290

5.

บริิษััท กาญจนสิิงขร จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

6.

บริิษััท สุุราบางยี่่�ขัน
ั จำำ�กััด
82 หมู่่ที่่
� � 3 ตำำ�บลบางคููวััด อำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี
จัังหวััดปทุุมธานีี 12000

7.

บริิษััท อธิิมาตร จำำ�กััด
170 หมู่่ที่่
� � 11 ตำำ�บลนิิคม อำำ�เภอสตึึก
จัังหวััดบุรีุ รัี ม
ั ย์์ 31150

8.

บริิษััท เอส.เอส.การสุุรา จำำ�กััด
101 หมู่่ที่่
� � 8 ตำำ�บลแก่่งโดม อำำ�เภอสว่่างวีีระวงศ์์
จัังหวััดอุบ
ุ ลราชธานีี 34190

9.

บริิษััท แก่่นขวััญ จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

10.

บริิษััท เทพอรุุโณทััย จำำ�กััด
99 หมู่่ที่่
� � 4 ตำำ�บลหาดคำำ� อำำ�เภอเมืืองหนองคาย
จัังหวััดหนองคาย 43000

11.

บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด
15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

12.
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ผลิิตสุุรา

สามััญ

1,800,000,000.00

180,000,000

180,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

900,000,000.00

90,000,000

90,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

800,000,000.00

80,000,000

80,000,000

100%

ผลิิตสุุรา

สามััญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

บริิษััท ประมวลผล จำำ�กััด

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

350,000,000.00

3,500,000

3,500,000

100%

56 หมู่่ที่่
� � 2 ตำำ�บลนครชััยศรีี อำำ�เภอนครชััยศรีี

สุุรา

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

1,000,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

บริิษััท นำำ�ยุค
ุ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

40/53 หมู่่ที่่
� � 3 แขวงตลาดบางเขน

และเครื่่�องดื่่�ม

เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

บริิษััท นำำ�กิิจการ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

383 หมู่่ที่่
� � 8 ตำำ�บลบ้้านโพธิ์์�

และเครื่่�องดื่่�ม

อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท ยููไนเต็็ด ไวน์์เนอรี่่�
แอนด์์ดิิสทิิลเลอรี่่� จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

13.

บริิษััท สีีมาธุุรกิิจ จำำ�กััด
1 หมู่่ที่่
� � 6 ตำำ�บลบ้้านแดน อำำ�เภอบรรพตพิิสััย
จัังหวััดนครสวรรค์์ 60180

14.

บริิษััท นทีีชัย
ั จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

15.

บริิษััท หลัักชััยค้้าสุุรา จำำ�กััด
46 หมู่่ที่่
� � 1 ตำำ�บลหนองกลางนา
อำำ�เภอเมืืองราชบุุรี ี จัังหวััดราชบุุรี ี 70000

16.

บริิษััท สุุราพิิเศษทิิพราช จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

17.

จัังหวััดนครปฐม 73120
18.

บริิษััท สุุราพิิเศษภััทรลานนา จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

19.

20.

จัังหวััดนครราชสีีมา 30310
21.

บริิษััท นำำ�พลััง จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

22/1 ซอย 2 (ป่่าพร้้าว) ถนนป่่าพร้้าว

และเครื่่�องดื่่�ม

ตำำ�บลป่่าแดด อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100
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22.

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท นำำ�เมืือง จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

16/2 หมู่่ที่่
� � 1 ถนนอู่่ท
� อง ตำำ�บลท่่าวาสุุกรีี

และเครื่่�องดื่่�ม

อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

สามััญ

1,200,000.00

120,000

120,000

100%

สามััญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

สามััญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000
23.

24.

25.

26.

บริิษััท นำำ�นคร จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

88 หมู่่ที่่
� � 5 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง

และเครื่่�องดื่่�ม

อำำ�เภอพุุ นพิิน จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี 84130

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

บริิษััท นำำ�ธุรุ กิิจ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

123 หมู่่ที่่
� � 2 ตำำ�บลบ้้านสวน อำำ�เภอเมืืองชลบุุรี ี

และเครื่่�องดื่่�ม

จัังหวััดชลบุุรี ี 20000

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

บริิษััท นำำ�รุ่่�งโรจน์์ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

6 หมู่่ที่่
� � 15 ตำำ�บลศิิลา อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น

และเครื่่�องดื่่�ม

จัังหวััดขอนแก่่น 40000

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

บริิษััท นำำ�ทิิพย์์ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

530,532 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลพระประโทน

และเครื่่�องดื่่�ม

อำำ�เภอเมืืองนครปฐม

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

จัังหวััดนครปฐม 73000
27.

บริิษััท โมเดิิร์น
์ เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

333 อาคารเล้้าเป้้งง้้วน 1 ชั้้�นที่่� 26

สุุรา และเครื่่�องดื่่�ม

ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
28.

29.

บริิษััท โฮเรก้้า แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

สุุรา และเครื่่�องดื่่�ม

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

บริิษััท แคชแวน แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

1 อาคารอีีสท์์ วอเตอร์์ ชั้้�นที่่� 17

สุุรา และเครื่่�องดื่่�ม

ซอยวิิภาวดีีรังั สิิต 5 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
30.

บริิษััท กฤตยบุุญ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่าย

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เบีียร์์ สุุรา และ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

31.

บริิษััท สุุราทิิพย์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่าย

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เบีียร์์ สุุรา และ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

32.

บริิษััท สุุนทรภิิรมย์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่าย

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เบีียร์์ สุุรา และ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

33.

บริิษััท ภิิรมย์์สุรุ างค์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่าย

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เบีียร์์ สุุรา และ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

34.
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

40,000,000.00

40,000

39,889

99.72%

สามััญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

สามััญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

ผลิิตอิิฐ

สามััญ

121,800,000.00

1,218,000

1,218,000

100%

ผลิิตถัังไม้้โอ๊๊ค

สามััญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

860,000,000.00

8,600,000

8,600,000

100%

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

ก๊๊าซชีีวภาพ

จััดจำ�ำ หน่่ายขวด

สามััญ

123,000,000.00

1,230,000

1,230,000

100%

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด

บริิการขนส่่งและ

สามััญ

1,012,000,000.00

101,200,000

101,200,000

100%

1 อาคารอีีสท์์ วอเตอร์์ ซอยวิิภาวดีี-รัังสิิต 5

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

300,000,000.00

30,000,000

30,000,000

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่าย

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

กากน้ำำ�ตาล

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
35.

บริิษััท อาหารเสริิม จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่าย

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

อาหารสััตว์์ และปุ๋๋�ย

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
36.

บริิษััท แพนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

จััดจำ�ำ หน่่ายวััสดุแ
ุ ละ

(ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิการจััดซื้้อ
� จััดจ้า้ ง

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
37.

บริิษััท จรััญธุุรกิิจ 52 จำำ�กััด
15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

38.

บริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด
15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

39.

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
40.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด
15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

41.

ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
42.

43.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

ให้้บริิการด้้าน

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

โฆษณาและส่่งเสริิม

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

การตลาด

บริิษััท ทศภาค จำำ�กััด

ธุุรกิิจโฆษณา

สามััญ

25,000,000.00

2,500,000

2,500,000

100%

จััดอบรม

สามััญ

2,500,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์์ จำำ�กััด

ถืือครอง

สามััญ

5,000,000.00

50,000

50,000

100%

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เครื่่�องหมายการค้้า

สามััญ

511,750,000.00

15,000,000

15,000,000

100%

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 15 ยููนิิตบีี
1501-2 และชั้้�น 20 ยููนิิตบีี 2001-2
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
44.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

45.

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
46.

บริิษััท ไทยดริ้้�งค์์ จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่าย

14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

เครื่่�องดื่่�ม

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
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47.

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กิิจการภััตตาคาร

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36

อาหารญี่่�ปุ่่�น และ

ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก

จััดจำ�ำ หน่่ายอาหาร

แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง

และเครื่่�องดื่่�ม

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

375,000,000.00

375,000,000

298,750,398

79.66%

สามััญ

30,000,000.00

300,000

300,000

100%

(1)

กรุุงเทพมหานคร 10310
48.

49.

บริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด

บริิหารจััดการ

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 10

ศููนย์์ประชาคม

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง

เศรษฐกิิจอาเซีียน

เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(AEC)

International Beverage Holdings

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

HKD 65,702,588,000.00

65,705,588,000

65,702,588,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

5,436,168,000.00

548,000,000

548,000,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด

ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�

สามััญ

200,000,000.00

20,000,000

20,000,000

100%

14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

ผลิิตจากพลาสติิก

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร

และธุุรกิิจที่่�

กรุุงเทพมหานคร 10900

เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััท น้ำำ�ใจไทยเบฟ

วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

บริิษััท เอเอสเอ็็ม แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิหารจััดการ

สามััญ

2,700,000,000.00

270,000,000

270,000,000

100%

14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

ทรััพย์์สิินและบริิการ

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
50.

บริิษััท เบฟโค จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

51.

บริิษััท ช้้างคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

52.

53.

(วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
54.

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
55.

บริิษััท เทรดดิิชั่่น
� แนลเทรด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่าย

แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

แอลกอฮอล์์

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
56.

บริิษััท ฟู้้�ดส์์ คอมพานีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

ธุุรกิิจลงทุุน

(2)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

57.
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

5,000,000.00

500,000

500,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

936,500,000.00

93,650,000

93,650,000

100%

บริิษััท ไทยเบฟมาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

ให้้บริิการด้้าน

สามััญ

25,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

โฆษณาและส่่งเสริิม

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

การตลาด

บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

บุุริม
ิ สิิทธิิ

100,000.00

10,000

10,000

100%

(3)

สามััญ

10,000,000.00

100,000

100,000

100%

(4)

สามััญ

14,000,000.00

17,500

17,483

99.90%

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สามััญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สามััญ

100,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

บริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

ผลิิตและ

สามััญ

420,000,000.00

4,200,000

3,345,670

79.66%

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36

จำำ�หน่่ายอาหาร

ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก

และเครื่่�องดื่่�ม

สามััญ

158,000,000.00

1,580,000

1,258,610

79.66%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท ซีี.เอ.ไอ. จำำ�กััด

แลกเปลี่่�ยน

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 14

ความรู้้�ด้้าน

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง

วััฒนธรรมศิิลปะและ

เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

ธุุรกิิจของประชาคม
เศรษฐกิิจอาเซีียน
(AEC)

58.

บริิษััท ฟู้้�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

59.

60.

14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

และ

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร

สามััญ

กรุุงเทพมหานคร 10900
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 24 มกราคม 2563)
61.

บริิษััท ดีีทูซี
ู ี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด

การบริิการด้้าน

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์

อาหารในภััตตาคาร /

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง

ร้้านอาหาร

เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563)
62.

บริิษััท สุุราไทยทำำ� จำำ�กััด

ผลิิตและ

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
63.

บริิษััท สุุราพิิเศษสหสัันติ์์� จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

64.

บริิษััท สุุราพิิเศษสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

65.

แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310
66.

บริิษััท โออิิชิิ ราเมน จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�น
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67.

รายงานคณะกรรมการบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

จััดจำ�ำ หน่่ายอาหาร

สามััญ

1,000,000,000.00

10,000,000

7,965,876

79.66%

Oishi International Holdings Limited

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

HKD 13,000,000.00

13,000,000

10,355,640

79.66%

Room 901-2, Silvercord Tower 1

เครื่่�องดื่่�มใน

สามััญ

1,000,000.00

10,000

7,966

79.66%

ให้้บริิการคำำ�ปรึึกษา

สามััญ

125,000.00

5,000

5,000

100%

บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพูู น 8 จำำ�กััด

ธุุรกิิจ

สามััญ

259,000,000.00

25,900,000

25,900,000

100.00%

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

อสัังหาริิมทรััพย์์

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เพื่่�อเช่่าและ

(จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�

การพััฒนา

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

USD 4,889,399,800.00

4,889,399,800

4,889,399,800

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

7,950,000,000.00

7,950,000,000

7,950,000,000

100%

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

สามััญ

6,200,000,000.00

620,000,000

620,000,000

100%

InterBev (Singapore) Limited

การตลาดและ

สามััญ

SGD 72,337,000.00

72,337,000

72,337,000

100%

438 Alexandra Road, #05-01

จััดจำ�ำ หน่่าย

Alexandra Point, Singapore 119958

เครื่่�องดื่่�ม

สามััญ

USD 200,000.00

1,000

1,000

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท โออิิชิิ ฟู้้�ด เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

68.

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, ต่่างประเทศ
Hong Kong
69.

บริิษััท โออิิชิิ เดลี่่�เวอรี่่� จำำ�กััด

พาณิิชย์์

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36

อิิเล็็กทรอนิิกส์์

(5)

ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2562)
70.

บริิษััท สุุราแม่่โขง จำำ�กััด
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

71.

เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562)
72.

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

73.

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

74.

บริิษััท ฟู้้�ด ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

75.

แอลกอฮอล์์
76.

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

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

(6)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

77.
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

MYR 100,000.00

100,000

100,000

100%

สามััญ

HKD 15,300,000.00

15,300,000

15,300,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

£71,670,000.00

71,670,000

71,670,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

HKD 210,500,000.00

21,050,000

21,050,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

SGD 498,240.00

498,240

498,240

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ SGD 2,047,620,000.00

2,047,620,000

2,047,620,000

100%

International Beverage Vietnam

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

USD 3,200,000.00

3,200,000

3,200,000

100%

Company Limited

เครื่่�องดื่่�ม

11th Floor, IDMC My Dinh building

แอลกอฮอล์์

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

USD 729,110,000.00

729,110,000

729,110,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

International Beverage Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

£15,001,400.00

15,001,400

15,001,400

100%

(Hong Kong) Limited

เครื่่�องดื่่�ม

Room 901-2, Silvercord, Tower 1

แอลกอฮอล์์

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

จััดจำ�ำ หน่่าย

Suite 6.01, 6th Floor, Plaza See Hoy Chan

เครื่่�องดื่่�มและ

Jalan Raja Chulan, 50200

ให้้บริิการด้้านตลาด

Kuala Lumpur, Malaysia
78.

Best Spirits Company Limited

จััดจำ�ำ หน่่าย

Room 901-2, Silvercord Tower 1

เครื่่�องดื่่�ม

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

แอลกอฮอล์์

Kowloon, Hong Kong
79.

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

80.

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

81.

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

82.

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

83.

No.15 Pham Hung Street, My Dinh 2
Ward Nam Tu Liem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam
(จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�
เมื่่�อวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2563)
84.

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

85.

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

86.

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong

(7)
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87.

รายงานคณะกรรมการบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ASM International Limited

ธุุรกิิจการลงทุุน

สามััญ

HKD 100,000.00

100,000

100,000

100%

Room 901-2, Silvercord, Tower 1

และบริิการจััดการ

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

ทรััพย์์สิิน

สามััญ

HKD 78,000.00

78,000

78,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

บริิษััท ฮาวีี ลอจิิสติิกส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

จััดหาสิินค้้าให้้แก่่

สามััญ

127,300,000.00

1,273,000

954,750

75%

989 หมู่่ที่่
� � 15 ตำำ�บลบางเสาธง

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

สามััญ

5,000,000.00

50,000

37,499

75%

สามััญ

1,000,000.00

100,000

99,997

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

935,500,000.00

93,550,000

93,550,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

SGD 7,863,652,000.00

7,863,652,000

7,863,652,000

100%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

International Beverage Holdings

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

USD 1.00

1,000

1,000

100%

Limited USA, Inc.

เครื่่�องดื่่�ม

601 Van Ness Avenue, Suite Q/R

แอลกอฮอล์์

สามััญ

SGD 65,947,000.00

65,947,000

65,947,000

100%

Kowloon, Hong Kong
88.

Chang HK Limited

จััดจำ�ำ หน่่าย

Room 901-2, Silvercord, Tower 1

เครื่่�องดื่่�ม

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

แอลกอฮอล์์

Kowloon, Hong Kong
89.

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

90.

อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััดสมุท
ุ รปราการ
91.

92.

บริิษัท
ั ฮาวีี ฟููด ดิิสตริิบิวชั่่
ิ น
ั
ขนส่่ง ขนถ่่ายสิินค้้า
� (ประเทศไทย) จำำ�กัด
989 หมู่่ที่่
� � 15 ตำำ�บลบางเสาธง

และกิิจการห้้องเย็็น

อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััดสมุท
ุ รปราการ

สาธารณะ

บริิษััท บางกอกอาร์์ตเบีียนนาเล่่

ให้้บริิการด้้าน

แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

โฆษณาและ

57 อาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์

ประชาสััมพัันธ์์

ห้้องเลขที่่� 2005-2012 ชั้้�นที่่� 20
ถนนวิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10330
93.

บริิษััท กรีีนบีีน จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร

94.

BeerCo Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์
เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2562)

95.

บริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด
62 ชั้้�น 9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
(จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
แห่่งใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562)

96.

San Francisco, CA 94102, USA
97.

Super Brands Company Pte. Ltd.

ถืือครอง

438 Alexandra Road, #05-01

เครื่่�องหมายการค้้า

Alexandra Point, Singapore 119958

(8)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

98.
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

25,358,000,000.00

25,358,000,000

25,358,000,000

100%

(9)

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

SGD 6,743,302,000.00

6,743,302,000

6,743,302,000

100%

(10)

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

100,000.00

100,000

100,000

100%

(11)

Super Beer Brands Limited

ถืือครอง

สามััญ

SGD 50,000.00

50,000

50,000

100%

(12)

438 Alexandra Road, #05-01

เครื่่�องหมายการค้้า

Alexandra Point, Singapore 119958

เบีียร์์

สามััญ

SGD 50,000.00

50,000

50,000

100%

(13)

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

£9,009,407.00

900,940,700

900,940,700

100%

ผลิิตและ

สามััญ

£10,000,000.00

10,000,000

10,000,000

100%

สามััญ

EUR 10,000.00

10,000

10,000

100%

-

RMB 10,000,000.00

-

-

100%

-

RMB 159,388,200.00

-

-

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

Siam Breweries Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์
เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2563)

99.

Asia Breweries Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์
เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2563)

100. Thai Breweries Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์
เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563)
101.

(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์
เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563)
102. InterBev (Singapore) 2019 Limited

การตลาดและ

438 Alexandra Road, #05-01

จััดจำ�ำ หน่่าย

Alexandra Point, Singapore 119958

เครื่่�องดื่่�ม

(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์

แอลกอฮอล์์และ

เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ไม่่มีีแอลกอฮอล์์

103. Blairmhor Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
104. Inver House Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8FU, Scotland จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา
(จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�
เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563)
105. Inver House Distillers (ROI) Limited

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

The Black Church, Saint Mary’s Place
North Dublin 7 D07P4AX
(จดทะเบีียนจััดตั้้ง� บริิษัท
ั ในสาธารณรััฐไอร์์แลนด์์
เมื่่�อวัันที่่� 10 ตุุลาคม 2562)
106. InterBev Trading (China) Limited

จััดจำ�ำ หน่่าย

Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road เครื่่�องดื่่�ม
Shuangjiang Town, Eshan County

แอลกอฮอล์์

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

ผลิิตสุุรา

(14)
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

108. InterBev Trading (Hong Kong) Limited

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ธุุรกิิจลงทุุนและ

สามััญ

HKD 10,000.00

10,000

10,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£200.00

2,000

2,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£1.00

1

1

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£30,000.00

30,000

30,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£10,030.00

10,030

10,030

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£50,000.00

50,000

50,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£100.00

100

100

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£2.00

2

2

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

£2.00

2

2

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

USD 10,000.00

10,000

10,000

100%

จััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

£10,000.00

10,000

10,000

100%

Room 901-2, Silvercord Tower 1

จััดจำ�ำ หน่่าย

30 Canton Road, Tsim Sha Tsui

เครื่่�องดื่่�ม

Kowloon, Hong Kong
109. Blairmhor Distillers Limited
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
110.

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

111.

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

112.

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

113.

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

114.

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

115.

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

116.

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

117.

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

118.

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

119.

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

120. The Pulteney Distillery Co., Ltd.
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
121.

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

122.

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.
Suite # 331, Level 3, Timor Plaza
Rua Presidente, Nicolau Lobato
Comoro, Dili, Timor-Leste

123.

Chang Beer UK Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland เครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

HKD 100,000.00

100,000

51,000

51%

สามััญ

RMB 50,204,082

-

-

51%

ธุุรกิิจกาแฟ

สามััญ

CNY 300,000

-

-

51%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

USD 23,900,002.00

23,900,002

23,900,002

100%

128. Alliance Strategic Investments Pte. Ltd. ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

USD 60,000,000.00

60,000,000

60,000,000

100%

สามััญ

USD 9,260,000

9,260

6,945

75%

สามััญ

USD 57,830,000

57,830

43,372

75%

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สามััญ MMK 5,002,692,307.00

7,692,307

2,692,307

35%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

68,166,326

67,484,663

99%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

124. Asiaeuro International Beverage

ประเภทธุุรกิิจ

จััดจำ�ำ หน่่าย

(Hong Kong) Limited

เครื่่�องดื่่�ม

7/F., Hency Tower, 9 Chatham Road

แอลกอฮอล์์

South, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
125.

Asiaeuro International Beverage

จััดจำ�ำ หน่่าย

(Guangdong) Co., Ltd.

เครื่่�องดื่่�ม

49 section 3 and No.49 Section 4

แอลกอฮอล์์

Qingping Road, Qinghutou Tangxia
Dongguan City, Guangdong Province
People’s Republic of China
126. Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd.
49G, Level 3, Qingping Road, Qing Hu Tou
Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong Province
People’s Republic of China 523726
127.

Alliance Asia Investment Private
Limited
438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958

438 Alexandra Road, #05-01
Alexandra Point, Singapore 119958
129. Myanmar Supply Chain
and Marketing Services Co., Ltd.

บริิการขนส่่งและ
การตลาด

33, 61/2 Miles, Pyay Road (11) Quarter
Hlaing Township, Yangon
Union of Myanmar
130. Grand Royal Group International

ผลิิตและการตลาด

Company Limited

เครื่่�องดื่่�ม

33, 61/2 Miles, Pyay Road (11) Quarter

แอลกอฮอล์์

Hlaing Township, Yangon
Union of Myanmar
131.

International Beverages Trading
Company Limited
33, 61/2 Miles, Pyay Road (11) Quarter
Hlaing Township, Yangon
Union of Myanmar

132.

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

VND 681,663,260,000

(15)
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133.

รายงานคณะกรรมการบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

VND 111,890,260,000

-

-

99.99%

ผลิิตและ

สามััญ

VND 6,412,811,860,000

641,281,186

343,642,587

53.58%

สามััญ

VND 145,000,000,000

14,500,000

7,395,000

27.33%

สามััญ

VND 85,000,000,000

8,500,000

5,261,500

33.25%

สามััญ VND 450,000,000,000

45,000,000

29,950,000

35.67%

สามััญ

VND 140,000,000,000

14,000,000

13,085,668

50.00%

สามััญ

VND 30,000,000,000

3,000,000

1,687,050

29.95%

สามััญ VND 105,000,000,000

10,500,000

5,747,000

29.33%

สามััญ VND 450,000,000,000

45,000,000

30,950,000

36.85%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

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

134. Saigon Beer-Alcohol-Beverage
Corporation

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12

บริิการขนส่่ง ผลิิต

District 5, Ho Chi Minh City

อุุปกรณ์์เครื่่�องกล

Socialist Republic of Vietnam

และพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

135.

Western-Sai Gon Beer

ผลิิตและ

Joint Stock Company

จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward
Binh Thuy District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam
136. Chuong Duong Beverages

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เครื่่�องดื่่�มอาหาร

606 Vo Van Kiet Street, Cau Kho Ward

กระป๋๋องและวััสดุุ

District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
137.

Sai Gon - Quang Ngai Beer

ผลิิตและ

Joint Stock Company

จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

Quang Phu Industrial Zone
Quang Phu Ward, Quang Ngai City
Quang Ngai Province
Socialist Republic of Vietnam
138. Binh Tay Liquor Joint Stock Company

ผลิิตและ

621 Pham Van Chi, Ward 7

จััดจำ�ำ หน่่าย

District 6, Ho Chi Minh City

แอลกอฮอล์์

Socialist Republic of Vietnam
139. Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol

ผลิิตเบีียร์์และ

Joint Stock Company

เครื่่�องดื่่�มและ

Zone 6, Thanh Ba Town

ให้้บริิการขนส่่ง

Thanh Ba District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam
140. Saigon - Nghetinh Beer

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เครื่่�องดื่่�มอาหาร

54, Phan Dang Luu Street

กระป๋๋องและวััสดุุ

Truong Thi Ward, Vinh City
Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam
141.

Saigon - Songlam Beer

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เบีียร์์และเครื่่�องดื่่�ม

Block 1, Hung Dao Commune

นำำ�เข้้าและส่่งออก

Hung Nguyen District, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

142.

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Lot A2-CN8, Tu Liem Industrial Zone

เบีียร์์และเครื่่�องดื่่�ม

Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem

นำำ�เข้้าและส่่งออก

87

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

VND 180,000,000,000

18,000,000

9,380,000

27.92%

สามััญ VND 700,000,000,000

-

-

53.58%

District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam
143. Sai Gon Beer Trading Company Limited จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
12 Dong Du St, Ben Nghe Ward District 1 แอลกอฮอล์์
Ho Chi Minh City

และเครื่่�องดื่่�ม

Socialist Republic of Vietnam
144. Northern Sai Gon Beer Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Compay

แอลกอฮอล์์และ

Lot CN-01-05 Ninh Hiep Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการ

Ninh Hiep Commune, Gia Lam District

ขนส่่งและคลัังสิินค้้า

สามััญ

VND 39,719,500,000

3,971,950

3,600,000

50.75%

สามััญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,715,816

50.86%

สามััญ

VND 90,000,000,000

9,000,000

8,314,100

50.59%

สามััญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

48.89%

สามััญ

VND 39,761,600,000

3,976,160

3,578,544

48.23%

สามััญ

VND 60,000,000,000

6,000,000

5,400,000

48.30%

Ha Noi City, Socialist Republic of Vietnam
145. Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

Dong Vinh Small Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการ

Dong Vinh Ward, Vinh City

ขนส่่งและคลัังสิินค้้า

Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam
146. Saigon Beer Center Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เครื่่�องดื่่�ม

5th - 6th Floor, Lion Tower, 29 Nguyen

แอลกอฮอล์์และไม่่มีี

Khac Nhu Street Co Giang Ward, District 1 ผสมแอลกอฮอล์์

147.

Ho Chi Minh City

เคมีีภััณฑ์์ พััสดุุ

Socialist Republic of Vietnam

บรรจุุ บริิการขนส่่ง

Bia Saigon Mien Trung Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

7 1st, An Don Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการ

An Hai Bac Ward, Son Tra District

ขนส่่งและคลัังสิินค้้า

Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam
148. Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

190 Nguyen Van Linh St, Ea Tu Commune

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการ

Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

ขนส่่งและคลัังสิินค้้า

Socialist Republic of Vietnam
149. Saigon Beer Nam Trung Bo Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

National Highway No.1

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการ

Dien Phu Commune, Dien Khanh District

ขนส่่งและคลัังสิินค้้า

Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

88

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

150. Sai Gon Beer Eastern Trading

ประเภทธุุรกิิจ

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

46/19 D1 St, Binh Phu Hamlet

และเครื่่�องดื่่�ม

Binh Chuan Comone, Thuan An Town

ให้้บริิการขนส่่ง

Binh Duong Province

และคลัังสิินค้้า

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

VND 40,210,000,000

4,021,000

3,618,900

48.59%

สามััญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

48.23%

สามััญ

VND 40,290,000,000

4,029,000

3,626,100

48.23%

สามััญ

VND 59,365,663,690

-

-

53.58%

สามััญ

VND 200,000,000,000

-

-

27.33%

สามััญ

VND 40,000,000,000

4,000,000

3,600,000

48.47%

สามััญ VND 120,000,000,000

-

-

53.58%

VND 71,770,160,000

7,177,016

5,512,628

41.16%

Socialist Republic of Vietnam
151.

Saigon Song Tien Beer Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

Tan Vinh Thuan Hamlet

เครื่่�องดื่่�ม

Tan Ngai Commune, Vinh Long City,

ให้้บริิการขนส่่ง

Vinh Long Province

และคลัังสิินค้้า

Socialist Republic of Vietnam
152.

Saigon Song Hau Beer Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

I5 - 25, 26 Vo Nguyen Giap Street

และเครื่่�องดื่่�ม

Phu Thu Ward, Cai Rang District

ให้้บริิการขนส่่งและ

Can Tho City

คลัังสิินค้้า

Socialist Republic of Vietnam
153.

Sa Be Co Mechanical Co., Ltd.

ผลิิตอุุปกรณ์์ใช้้ใน

215 Dao Duy Tu, Ward 6

การผลิิตอาหาร

District 10, Ho Chi Minh City

ติิดตั้้�งและบำำ�รุง
ุ

Socialist Republic of Vietnam

รัักษาระบบ
เครื่่�องจัักรและ
อุุปกรณ์์

154. Saigon Soc Trang Beer One Member

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Limited Company

เบีียร์์ มอลต์์

Lot S An Nghiep Industrial Zone

ยีีสต์์ น้ำำ�แร่่

An Hiep Commune Chau Thonh District

น้ำำ�บริิสุท
ุ ธิ์์�บรรจุุขวด

Soc Trang Province
Socialist Republic of Vietnam
155.

Sai Gon Beer Northeast Trading

จััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

2A, Cai Lan Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม

Bai Chay Ward, Ha Long City

ให้้บริิการขนส่่ง

Quang Ninh Province

และคลัังสิินค้้า

Socialist Republic of Vietnam
156. Sai Gon-Ha Tinh Beer One Member

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Company Limited

เบีียร์์ มอลต์์

12th Kilometer bypass of Ha Tinh City

ยีีสต์์ น้ำำ�แร่่

Thach Tan Commune, Thach Ha District

น้ำำ�บริิสุท
ุ ธิ์์�บรรจุุขวด

Ha Tinh Province
Socialist Republic of Vietnam
157.

Sai Gon Beer Packaging

ผลิิตอาหารกระป๋๋อง

Joint Stock Company

สิินค้้าบรรจุุภััณฑ์์

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6

กระดาษและโลหะ

Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

158. Saigon Beer Company Limited

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

เครื่่�องดื่่�มค้้าส่่ง

VND 10,000,000

-

-

53.58%

เครื่่�องดื่่�มค้้าส่่ง

VND 10,000,000

-

-

53.58%

สามััญ

VND 200,000,000,000

20,000,000

10,582,500

28.35%

สามััญ

265,900,484.00

265,900,484

171,954,804

64.67%

ธุุรกิิจลงทุุน

สามััญ

600,000,000.00

60,000,000

38,801,315

64.67%

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

689,586,150.00

68,958,615

44,594,749

64.67%

สามััญ

2,500,000.00

1,000,000

646,689

64.67%

บริิหารตราสิินค้้า

สามััญ

4,251,600.00

1,000,000

646,689

64.67%

ผลิิตและจำำ�หน่่าย

สามััญ

200,000,000.00

20,000,000

12,933,771

64.67%

สามััญ

606,250,000.00

60,625,000

60,526,250

99.84%

สามััญ

10,654,088,000.00

1,074,000,000

1,074,000,000

100%

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิด
ของหุ้้น
�

89

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

ผลิิตเบีียร์์

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์และ

Lot CN5, Loc Son Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม

Loc Son Ward, Bao Loc City
Lam Dong Province
Socialist Republic of Vietnam
161.

บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32

เครื่่�องดื่่�ม

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
162. บริิษััท เสริิมสุุข โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
163. บริิษััท เสริิมสุุข เบเวอร์์เรจ จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32

เครื่่�องดื่่�ม

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
164. บริิษััท เสริิมสุุข เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32

บริิการพััฒนา
บุุคลากรและองค์์กร

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
165. Great Brands Limited
Room 901-2, Silvercord Tower 1
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
166. บริิษััท เครื่่�องดื่่�มแรงเยอร์์ (2008) จำำ�กััด
90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32

เครื่่�องดื่่�มบำำ�รุงุ กำำ�ลัง
ั

ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
167.

บริิษัท
ั เอส.พีี.เอ็็มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม จำำ�กัด
ั

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

79 หมู่่ที่่
� � 3 ตำำ�บลลำำ�ลููกบััว อำำ�เภอดอนตููม

น้ำำ�ดื่่�ม และเครื่่�องดื่่�ม

จัังหวััดนครปฐม 73150

ชููกำำ�ลััง และตััวแทน
จำำ�หน่่ายสุุรา

168. บริิษััท โซ วอเตอร์์ จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร

ธุุรกิิจลงทุุน

90

รายงานคณะกรรมการบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

SGD 2,125,000.00

2,125,000

1,692,749

79.66%

สามััญ

USD 3,000,000.00

3,000,000

1,314,370

43.81%

สามััญ

USD 50,000.00

-

-

79.66%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

510,000

51%

ธุุรกิิจร้้านเบเกอรี่่�

สามััญ

80,000,000.00

8,000,000

5,600,000

70%

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

สามััญ

5,200,000,000.00

520,000,000

520,000,000

100%

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

สามััญ

168,600,000.00

1,686,000

1,281,360

76%

บริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน)

ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�ม

สามััญ

5,550,000,000.00

555,000,000

555,000,000

100%

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

และน้ำำ�โซดา

สามััญ

6,600,000,000.00

660,000,000

660,000,000

100%

สามััญ

1,666,666,500.00

166,666,650

166,666,650

100%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

169. Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

ประเภทธุุรกิิจ

ธุุรกิิจบริิหาร

438 Alexandra Road, #05-01

ตราสิินค้้าและให้้

Alexandra Point, Singapore 119958

คำำ�ปรึึกษา

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

ธุุรกิิจร้้านอาหาร
ญี่่�ปุ่่�น

Bargayar Street
Sanchaung Township, Yangon
Republic of the Union of Myanmar
171.

Oishi Group Limited Liability Company

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา

11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward

การบริิหารด้้าน

District 1, Ho Chi Minh City

การตลาด

Socialist Republic of Vietnam
172.

บริิษััท ก้้อยเกี่่�ยว จำำ�กััด

ธุุรกิิจร้้านอาหาร

14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต

และเครื่่�องดื่่�ม

แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900
173.

บริิษััท แม๊๊กซ์์ เอเชีีย จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

174.

บริิษััท บิิสโตร เอเชีีย จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

175.

บริิษััท เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

176.

บริิษััท สะไปซ์์ ออฟ เอเซีีย จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

177.

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
178.

บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด

ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�ม

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

และน้ำำ�โซดา

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
179.

บริิษัท
ั คอสมอส บริิวเวอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั
ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�ม
15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

และน้ำำ�โซดา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

180. บริิษััท ป้้อมกิิจ จำำ�กััด
383 หมู่่ที่่
� � 8 ตำำ�บลบ้้านโพธิ์์�

ประเภทธุุรกิิจ

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

สามััญ

1,000,000.00

10,000

10,000

100%

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา
จัังหวััดนครราชสีีมา 30310
181.

บริิษััท ป้้อมคลััง จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

22/1 ซอย 2 (ป่่าพร้้าว) ถนนป่่าพร้้าว

น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ตำำ�บลป่่าแดด อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100
182. บริิษััท ป้้อมโชค จำำ�กััด
16/1 หมู่่ที่่
� � 1 ถนนอู่่ท
� อง ตำำ�บลท่่าวาสุุกรีี

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000
183. บริิษััท ป้้อมเจริิญ จำำ�กััด
88 หมู่่ที่่
� � 5 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง อำำ�เภอพุุ นพิิน

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี 84130
184. บริิษััท ป้้อมบููรพา จำำ�กััด
123 หมู่่ที่่
� � 2 ตำำ�บลบ้้านสวน อำำ�เภอเมืืองชลบุุรี ี

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

จัังหวััดชลบุุรี ี 20000
185. บริิษััท ป้้อมพลััง จำำ�กััด
6 หมู่่ที่่
� � 15 ตำำ�บลศิิลา อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

จัังหวััดขอนแก่่น 40000
186. บริิษััท ป้้อมนคร จำำ�กััด
534, 536 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลพระประโทน

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

อำำ�เภอเมืืองนครปฐม
จัังหวััดนครปฐม 73000
187.

บริิษััท ป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด

ผู้้�จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

40/53 หมู่่ที่่
� � 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลัักสี่่�

น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

กรุุงเทพมหานคร 10210
188. บริิษััท ทิิพย์์ชโลธร จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่าย

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เบีียร์์ สุุรา และ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

189. บริิษััท ช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

โฆษณาและ

เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110

ประชาสััมพัันธ์์

190. บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด

191.

ให้้บริิการด้้าน

62 ชั้้�น 8, 9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย

ถืือครอง

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เครื่่�องหมายการค้้า

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

และผลิิตหััวเชื้้�อเบีียร์์

บริิษััท เบีียร์์อาชา จำำ�กััด

ถืือครอง

14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

เครื่่�องหมายการค้้า

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

และผลิิตหััวเชื้้�อเบีียร์์
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

192. บริิษััท ช้้าง คอร์์ป จำำ�กััด

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

100,000.00

10,000

10,000

100%

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สามััญ

1,000,000.00

100,000

100,000

100%

จััดอบรม

สามััญ

10,000,000.00

1,000,000

1,000,000

100%

(16)

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

SGD 855,869,474.08

1,450,085,578

412,423,822

28.44%

(17)

สามััญ

SGD 1,804,950,805.51

2,925,660,894

824,847,644

28.19%

(18)

ให้้บริิการด้้าน

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล

โฆษณาและ

เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

ประชาสััมพัันธ์์

193. บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ประเภทธุุรกิิจ

15 หมู่่ที่่
� � 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900
194. บริิษััท เบีียร์์โค เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด
62 ชั้้�น 5 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2563)
195. Fraser and Neave, Limited
438 Alexandra Road, #20-00

อาหารและเครื่่�องดื่่�ม

Alexandra Point, Singapore 119958

และสิ่่�งพิิมพ์์

196. Frasers Propertry Limited

197.

การพััฒนา

438 Alexandra Road, #21-00

และลงทุุนใน

Alexandra Point, Singapore 119958

อสัังหาริิมทรััพย์์

Liquorland Limited

ลิิขสิิทธิ์์�

สามััญ

£495,000.00

495,000

245,000

49.49%

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

75,000,000.00

7,500,000

1,940,066

25.87%

สามััญ

VND 1,400,000,000

140,000

40,000

15.31%

สามััญ

VND 35,999,480,000

3,599,948

936,000

13.93%

สามััญ

VND 200,000,000,000

20,000,000

6,983,307

14.80%

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL
Northern Ireland
198. บริิษััท เพ็็ทฟอร์์ม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
85 หมู่่ที่่
� � 11 ถนนบางงา-ท่่าโขลง

บรรจุุภััณฑ์์

ตำำ�บลเขาสมอคอน อำำ�เภอท่่าวุ้้�ง

พลาสติิก

จัังหวััดลพบุุรี ี 15180
199. Thanh Nam Consultant Investment -

ให้้บริิการที่่�ปรึึกษา

Engineering and Technology Transfer

ด้้านการก่่อสร้้างและ

Joint Stock Company

ออกแบบ

50A Bui Thi Xuan St, Ben Thanh
Ward District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
200. Mechanical and Industrial Construction ผลิิตและติิดตั้้�ง
Joint Stock Company

เครื่่�องจัักรสะพาน

929-931 National Highway No. 1A

และถนนและ

Thoi An Ward District 12, Ho Chi Minh City ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
Socialist Republic of Vietnam
201. Saigon Tay Do Beer - Beverage

อุุตสาหกรรม
ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์ เบีียร์์

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม

Tra Noc Ward, Binh Thuy District

นมถั่่�วเหลืือง

Can Tho City

และน้ำำ�ผลไม้้

Socialist Republic of Vietnam

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

202. Saigon Binh Tay Beer Group

ประเภทธุุรกิิจ

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

อาหาร เครื่่�องดื่่�ม

8 Nam Ky Khoi Nghia Street

เบีียร์์ แอลกอฮอล์์

Nguyen Thai Binh Ward, District 1

วััสดุก่่
ุ อสร้้าง

Ho Chi Minh City

ให้้บริิการก่่อสร้้าง

Socialist Republic of Vietnam

อุุตสาหกรรมและ

93

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

VND 875,245,360,000

87,524,536

19,412,600

11.68%

สามััญ

VND 120,120,000,000

12,012,000

2,402,400

5.47%

สามััญ

VND 17,700,000,000

1,770,000

495,000

20.70%

สามััญ

VND 125,000,000,000

12,500,000

4,231,800

16.53%

สามััญ

VND 298,466,480,000

29,846,648

9,672,763

17.36%

สามััญ

VND 250,000,000,000

-

-

15.54%

สามััญ VND 150,000,000,000

15,000,000

3,000,000

10.72%

สามััญ

11,500,000

2,300,000

10.72%

โยธา
203. Saigon - Baclieu Beer Joint Stock

ผลิิตเบีียร์์

Company

แอลกอฮอล์์และ

Lot B5, Tra Kha Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�ม

Ward 8, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Socialist Republic of Vietnam
204. Truong Sa Food - Food Business
Joint Stock Company

ผลิิตสิินค้้าเกษตร
และอาหาร

6A, Truong Sa St., Ward 17
Binh Thanh District, Ho Chi Minh Ctiy
Socialist Republic of Vietnam
205. Saigon - Phutho Beer
Joint Stock Company

ผลิิตเบีียร์์
แอลกอฮอล์์และ

Trung Ha Industrial Zone, Hong Da Ward เครื่่�องดื่่�ม
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam
206. Sai Gon - Mien Trung Beer

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เบีียร์์แอลกอฮอล์์

1 Nguyen Van Linh St, Tan An Ward

เครื่่�องดื่่�มและพััสดุุ

Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

อะไหล่่

Socialist Republic of Vietnam
207. Tan Thanh Investment Trading
Compamy Limited

ก่่อสร้้างและ
อสัังหาริิมทรััพย์์

66 Tan Thanh St, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
208. Sai Gon - Vinh Long Beer

ผลิิตเบีียร์์

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์และ

Tan Vinh Thuan Hamlet

เครื่่�องดื่่�ม

Tan Ngai Commune, Vinh Long City
Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam
209. Sai Gon - Kien Giang Beer

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เบีียร์์ แอลกอฮอล์์

D1-D2 St, Thanh Loc Industrial Zone

เครื่่�องดื่่�มและพััสดุุ

Thanh Loc Commune

อะไหล่่

Chau Thanh District, Kien Giang Province
Socialist Republic of Vietnam

VND 115,000,000,000
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ สัั ดส่่ วน
(ทางตรงและ การถืือหุ้้น
� หมายเหตุุ
ทางอ้้อม)
%

ชนิิด
ของหุ้้น
�

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

สามััญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,600,000

13.93%

สามััญ

VND 100,000,000,000

10,000,000

2,000,000

10.72%

สามััญ

USD 10,716,800

-

-

21.43%

สามััญ

USD 23,300,000

-

-

16.08%

ผลิิตสิินค้้าแก้้ว

สามััญ

USD 15,470,000

-

-

16.08%

San Miguel Yamamura Phu Tho

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

สามััญ

USD 4,654,000

-

-

18.75%

Packaging Company Limited

พััสดุบ
ุ รรจุุโลหะ

สามััญ

USD 4,368,500

-

-

24.11%

สามััญ

1,833,000,000.00

183,300,000

93,483,000

51%

ชื่่อ
� บริิษััท / สถานที่่�ตั้้�ง

210. Saigon - Khanh Hoa Beer

ประเภทธุุรกิิจ

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย

Joint Stock Company

เบีียร์์ แอลกอฮอล์์

Dien Phu Industrial section

เครื่่�องดื่่�มและพััสดุุ

Dien Phu Commune, Dien Khanh Ward

อะไหล่่

Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam
211.

Saigon - Bentre Beer

ผลิิตเบีียร์์

Joint Stock Company

แอลกอฮอล์์และ

Phuoc Hau Hamlet, An Phuoc Commune เครื่่�องดื่่�ม
Chau Thanh District, Ben Tre Province
Socialist Republic of Vietnam
212.

Me Linh Point Limited

บริิหารจััดการ

2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward

อสัังหาริิมทรััพย์์และ

District 1, Ho Chi Minh City

ให้้เช่่าสำำ�นัักงาน

Socialist Republic of Vietnam
213.

Crown Beverage Cans Saigon Limited

ผลิิต

Hanoi Route, Hiep Phu Ward

กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม

District 9, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
214.

Malaya - Vietnam Glass Limited
Suite11.1, Floor 11, REE Tower, No.9
Doan Van Bo Street, Ward 12
District 4, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

215.

1 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward
District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
216. Vietnam Spirits and Wine LTD.
621 Pham Van Chi, Ward 7

ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวข้้อง
กัับแอลกอฮอล์์

District 6, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
217.

บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

ธุุรกิิจลงทุุน

โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุุ:
(1)

เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563 บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“Oishi Group”) จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ของบริิษััท จากเดิิมหุ้้�นละ 2 บาท
เป็็นหุ้้�นละ 1 บาท จากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นดัังกล่่าวทำำ�ให้้จำ�ำ นวนหุ้้�นของ Oishi Group เพิ่่�มขึ้้�น และเป็็นผลให้้บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ถืือหุ้้�นจำำ�นวน
จากเดิิม 149,360,199 เป็็นจำำ�นวน 298,720,398 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 79.66 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ Oishi Group

(2)

เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนชำำ�ระแล้้วจาก 59,425,979,000 เหรีียญฮ่่องกง เป็็น 65,702,588,000
เหรีียญฮ่่องกง

(3)

เมื่่�อวัันที่่� 24 มกราคม 2563 บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (“Chang Holding”) มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 100,000 บาท และมีีจำ�ำ นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย 10,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
โดยไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยตรงในบริิษััทนี้้� ปััจจุุบัน
ั บริิษััทนี้้�ได้้เรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเต็็มมููลค่่าแล้้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

(4)

95

เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563 บริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด (“D2C”) มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 10,000,000 บาท และมีีจำ�ำ นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
โดยไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยตรงในบริิษััทนี้้� ปััจจุุบัน
ั บริิษััทนี้้�ได้้เรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเต็็มมููลค่่าแล้้ว

(5)

เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2562 บริิษััท โออิิชิิ เดลิิเวอรี่่� จำำ�กััด (“Oishi Delivery”) มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 1,000,000 บาท โดยออกหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท โดยไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน Oishi Group คิิดเป็็นร้้อยละ 79.66 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ Oishi Delivery ปััจจุุบัน
ั บริิษััทนี้้�
ได้้เรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเต็็มมููลค่่าแล้้ว

(6)

เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562 บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด (“สุุรากระทิิงแดง (1988)”) ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด (“ทรััพย์์เพิ่่�มพูู น 8”)
เป็็นผลให้้ไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่านสุุรากระทิิงแดง 1988 ในทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8

(7)

เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2563 International Beverage Vietnam Company Limited (“IB Vietnam”) จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนชำำ�ระแล้้วจาก 2,000,000 เหรีียญสหรััฐ
เป็็น 3,200,000 เหรีียญสหรััฐ

(8)

เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 IBHL ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง BeerCo Limited (“BeeCo SG”) ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 200,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และเมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563
จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจาก 200,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ เป็็น 1,120,500,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และเมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจาก 1,120,500,000 เหรีียญสิิงคโปร์์
เป็็น 7,863,652,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ BeerCo SG

(9)

เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2563 BeerCo SG ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้ง
ุ จดทะเบีียน 500,000 บาท และเมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563
� Siam Breweries Limited (“Siam Breweries”) ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจาก 500,000 บาท เป็็น 25,358,000 บาท ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL และ BeerCo SG คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่าย
ทั้้�งหมดของ Siam Breweries

(10) เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2563 BeerCo SG ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้ง
ุ จดทะเบีียน 150,000 เหรีียญสิิงคโปร์์
� Asia Breweries Limited (“Asia Breweries”) ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
และเมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจาก 150,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ เป็็น 6,743,202,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL และ BeerCo SG
คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ Asia Breweries
(11)

เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 BeerCo SG ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง Thai Breweries Limited (“Thai Breweries”) ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 100,000 บาท ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�น
โดยอ้้อมผ่่าน IBHL BeerCo SG และ Siam Breweries คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ Thai Breweries

(12) เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 Asia Breweries ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้ง
ุ จดทะเบีียน 50,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และเมื่่�อวัันที่่� 27 มีีนาคม 2563
� Beer Super Brands Limited ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อเป็็น Super Beer Brands Limited (“Super Beer Brands”) ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL BeerCo SG และ Asia Breweries คิิดเป็็นร้้อยละ 100
ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ Super Beer Brands
(13) เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 Asia Breweries ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง InterBev (Singapore) 2019 Limited (“IBS (2019)”) ในสิิงคโปร์์ มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 50,000 เหรีียญสิิงคโปร์์
ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL BeerCo SG และ Asia Breweries คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ IBS (2019)
(14) เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2562 Inver House Distillers Limited (“IHD”) ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง Inver House Distillers (ROI) Ltd (“IHD (ROI)”) ในสาธารณรััฐไอร์์แลนด์์
มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 10,000 เหรีียญยููโร ซึ่่�งไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL International Beverage Holding (UK) Limited และ IHD คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ IHD (ROI)
(15) เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2563 International Beverage Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“IBHL SG”) ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญออกใหม่่ของ International Beverages Trading Company
Limited (“IBIC”) ในประเทศสหภาพเมีียนมา เป็็นผลให้้ไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL และ IBHL SG ใน IBIC คิิดเป็็นร้้อยละ 35 ของหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ IBIC
(16) เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2563 บริิษัท
ั เบีียร์์โค เทรนนิ่่�ง จำำ�กัด
ั (“BeerCo Training”) มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 10,000,000 บาท และมีีจำ�ำ นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
โดยไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่านบริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง และบริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ BeerCo Training
ปััจจุุบัน
ั บริิษััทนี้้�ได้้เรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเต็็มมููลค่่าแล้้ว
(17)

เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2562 Fraser and Neave, Limited (“F&N”) ได้้ออกหุ้้�นสามััญใหม่่ จำำ�นวน 1,057,400 หุ้้�น ทำำ�ให้้มีหุ้้�
ี นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้วรวมเป็็นจำำ�นวน
1,450,085,578 หุ้้�น เป็็นผลทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของไทยเบฟซึ่่�งถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) คิิดเป็็นร้้อยละ 28.44 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ F&N

(18) Frasers Property Limited (“FPL”) ได้้ออกหุ้้�นสามััญใหม่่ซึ่่�งชำำ�ระแล้้วรวมทั้้�งหมดเป็็นจำำ�นวน 2,925,660,894 หุ้้�น โดยได้้ออกหุ้้�นใหม่่เป็็นจำำ�นวน 6,172,975 หุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2562 เป็็นผลทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของไทยเบฟ ซึ่่�งถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่าน IBHL และ IBIL คิิดเป็็นร้้อยละ 28.19 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ FPL
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมล่่าสุุด: (ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ตุุลาคม 2563 – 30 พฤศจิิกายน 2563)
(ก)

เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม 2563 บริิษััท ฟู้้�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ จำำ�กััด (“FBU”) มีีทุน
ุ จดทะเบีียน 10,000,000 บาท และมีีจำ�ำ นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
โดยไทยเบฟถืือหุ้้�นโดยอ้้อมผ่่านบริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด คิิดเป็็นร้้อยละ 51 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของ FBU ปััจจุุบัน
ั บริิษััทนี้้�ได้้เรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเต็็มมููลค่่าแล้้ว
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รายการแสดงผลประโยชน์โดยตรง
และผลประโยชน์โดยอ้อม
ของกรรมการบริษท
ั
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (1)

ผลประโยชน์โดยตรง
รายชือ
่ กรรมการ (3)

ณ วันที่
ณ วันที่
1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563 (1)

ผลประโยชน์โดยอ้อม
เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบปีบัญชี (2)

ณ วันที่
ณ วันที่
1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563 (1)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่าง
รอบปีบัญชี (2)

1. นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี (4)

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

2. คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี (4)

-

-

-

16,544,687,762

16,544,687,762

-

3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

-

-

-

-

-

-

4. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

-

-

-

-

-

-

5. นายอึง
๊ ตัก พัน

-

-

-

-

-

-

6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

-

-

-

-

-

-

7. นายทิโมธี เจีย จี หมิง (5)

-

-

-

-

-

-

8. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

-

-

-

-

-

-

9. พลเอกนายแพทย์ชฉ
ู ัตร กำ�ภู ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายแพทย์ชาตรี บานชืน
่
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์

-

-

-

-

-

-

1,541,500

1,541,500

-

220,000,000

220,000,000

-

13. นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

14. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

107,000,000

107,000,000

-

-

-

-

523,500

1,288,688

765,188

62,288

129,100

66,812

12. นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์ (6)

15. นายอวยชัย ตันทโอภาส (7)
16. นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร (8)

73,501

118,689

45,188

62,288

129,100

66,812

17. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ (9)

73,500

118,688

45,188

62,288

129,100

66,812

หมายเหตุ:
(1) ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการถือหุน
้ ในบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ของบุคคลข้างต้น ในระหว่างวันสิน
ั ชี (วันที่ 30 กันยายน 2563) และวันที่ 21 ตุลาคม 2563
้ รอบปีบญ
(2) เป็นการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยแสดงจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของไทยเบฟที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงสุทธิ ซึง
่ กรรมการถือโดยตรงและโดยอ้อมระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทคนใดถือหุ้นบริษัทในเครือและหุ้นกู้ของไทยเบฟ
(3) นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
(4) นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และ คู่สมรส คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้
-

ถือหุ้นโดยตรงใน Shiny Treasure Holdings Limited (“Shiny Treasure”) คิดเป็นร้อยละ 100 และถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สิรวิ นา จำ�กัด (“สิรวิ นา”) คิดเป็นร้อยละ 51
โดย Shiny Treasure ถือหุ้นโดยตรงในสิรวิ นาคิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ สิรวิ นาถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 11,368,060,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.26

-

ถือหุ้นโดยตรงใน MM Group Limited (“MM Group”) คิดเป็นร้อยละ 100 โดย MM Group ถือหุ้นโดยตรงใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”), Risen Mark
Enterprise Ltd. (“RM”) และ Golden Capital (Singapore) Limited (“GC”) คิดเป็นร้อยละ 100 ในแต่ละบริษท
ั ทัง้ นี้ Maxtop ถือหุน
้ โดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 4,327,042,762 หุน
้
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.23, RM ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 833,335,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 และ GC ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 16,250,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.06 ดังนั้น นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

(5) นายทิโมธี เจีย จี หมิง ได้รบ
ั แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
(6) นางชมพู นท
ุ เตชะไพบูลย์ คู่สมรสของนายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์ ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ จำ�นวน 70,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2787 และนายวิวฒ
ั น์ยังถือหุ้นโดยตรง
ใน Hakim Holdings Limited (“Hakim”) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึง
่ Hakim ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ 150,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5972 ดังนั้น นายวิวฒ
ั น์ เตชะไพบูลย์
จึงถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(7) นายอวยชัย ตันทโอภาส ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 1,417,788 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00565) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 129,100 หุ้น ซึง
่ เป็นสิทธิ
ในหุ้นโบนัสที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(8) นายสิทธิชย
ั ชัยเกรียงไกร ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 247,789 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00099) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 129,100 หุ้น ซึง
่ เป็นสิทธิ
ในหุ้นโบนัสที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(9) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ถือหุ้นในไทยเบฟรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 247,788 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00099) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมในไทยเบฟ จำ�นวน 129,100 หุ้น ซึง
่ เป็นสิทธิ
ในหุ้นโบนัสที่ให้แก่พนักงานภายใต้แผนการกำ�หนดค่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ข้อมูลผูถ
้ อ
ื หุน
้
ณ วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563

ข้้อมููลหุ้้�นทุน
ุ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นแล้้ว
ชนิิดของหุ้�น
้
จำำ�นวนหุ้�น
้ ที่่�ออกและเสนอขาย
สิิทธิิในการออกเสีียง

25,155,025,000
25,115,709,648
หุ้�น
้ สามััญ มููลค่่าหุ้�น
้ ละ
25,115,709,648
หนึ่่�งหุ้�น
้ ต่่อหนึ่่�งเสีียง

บาท
บาท
1 บาท
หุ้�น
้

การวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

ร้้อยละ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

จ�ำนวนหุ้น

ร้้อยละ
ของหุ้้�น

1 – 99

7

4.93

7

0.00

100 – 1,000

5

3.52

1,700

0.00

1,001 – 10,000

23

16.20

82,000

0.00

10,001 – 1,000,000

40

28.17

11,156,277

0.04

1,000,001 ขึ้้�นไป

67

47.18

25,104,469,664

99.96

142

100.00

25,115,709,648

100.00

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

รวม

จากข้้อมููลของบริิษััท ประมาณร้้อยละ 27.79 ของหุ้้�นทั้้�งหมดของบริิษััท ถืือโดยผู้�ถื
้ ือหุ้�น
้ รายย่่อย ซึ่่�งถืือได้้ว่่าบริิษััทได้้ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ข้้อ 723 แล้้ว

รายชื่อ
่� ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (ตามที่่�ปรากฏในทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท)
ผลประโยชน์์โดยตรง

ผลประโยชน์์โดยอ้้อม

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

11,368,060,000

45.26

-

-

Shiny Treasure Holdings Limited(1)

-

-

11,368,060,000

45.26

Maxtop Management Corp.

-

-

4,327,042,762

17.23

MM Group Limited(2)

-

-

5,176,627,762

20.61

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี(3)

-

-

16,544,687,762

65.87

คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี(3)

-

-

16,544,687,762

65.87

บริษัท สิรวิ นา จ�ำกัด(1)
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หมายเหตุุ:
(1)

บริิษััท สิิริวิ นา จำำ�กััด (“สิิ ริวิ นา”) ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) คิิดเป็็นร้้อยละ 45.26 และ Shiny Treasure Holdings Limited ถืือหุ้้�นโดยตรง
ในสิิริวิ นา คิิดเป็็นร้้อยละ 49 ตามที่่�ปรากฏในตารางข้้างต้้น

(2)

MM Group Limited (“MM Group”) ถืือหุ้�น
้ โดยตรงใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”) Risen Mark Enterprise Ltd. (“RM”) และ Golden Capital (Singapore)
Limited (“GC”) คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ในแต่่ละบริิษััท
-

Maxtop ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 17.23

-

RM ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 3.32 และ

-

GC ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 0.06

ดัังนั้้�น MM Group จึึงถืือหุ้�น
้ โดยอ้้อมในไทยเบฟเป็็นจำำ�นวนตามที่่�ปรากฏในตารางข้้างต้้น
(3)

นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และ คู่่�สมรส คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ถืือหุ้�น
้ ร่่วมกััน ดัังนี้้�
-

ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในบริิษััท สิิริวิ นา จำำ�กััด คิิดเป็็นร้้อยละ 51 และ

-

ถืือหุ้�น
้ โดยตรงใน MM Group คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ซึ่่�ง MM Group ถืือหุ้�น
้ โดยตรงใน Maxtop, RM และ GC คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ในแต่่ละบริิษััท โดย Maxtop ถืือหุ้�น
้ โดยตรง
ในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 17.23 RM ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 3.32 และ GC ถืือหุ้�น
้ โดยตรงในไทยเบฟ คิิดเป็็นร้้อยละ 0.06

ดัังนั้้�น นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และคุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี จึึงถืือหุ้�น
้ โดยอ้้อมในไทยเบฟเป็็นจำำ�นวนตามที่่�ปรากฏในตารางข้้างต้้น

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 20 รายแรก
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่อ
่� ผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

1.

The Central Depository (Pte) Limited

12,306,589,027

48.99

2.

บริิษััท สิิริวิ นา จำำ�กััด

11,368,060,000

45.26

3.

นายณััฐวรรธน์์ เตชะไพบููลย์์

129,827,500

0.52

4.

นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

107,000,000

0.43

5.

นางฐาปณีี เตชะเจริิญวิิกุล
ุ

107,000,000

0.43

6.

นายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

107,000,000

0.43

7.

นางวััลลภา ไตรโสรััส

107,000,000

0.43

8.

นางอาทิินัันท์์ พีีชานนท์์

88,660,756

0.35

9.

นางชมพูู นุท 
ุ เตชะไพบููลย์์

70,000,000

0.28

10.

นางวรางค์์ ไชยวรรณ

65,650,500

0.26

11.

นายวิิญญูู ไชยวรรณ

65,641,500

0.26

12.

นายวานิิช ไชยวรรณ

64,863,500

0.26

13.

นายวีีรเวท ไชยวรรณ

61,600,000

0.24

14.

นางสาววีีณา ไชยวรรณ

50,000,000

0.20

15.

นางนนทนา ไชยวรรณ

48,000,000

0.19

16.

นายไชย ไชยวรรณ

36,729,500

0.15

17.

นายโกเมน ตัันติิวิวัิ ฒ
ั นพัันธ์์

34,068,668

0.14

18.

นางสาววรณีี วิชิ
ิ ตบุ
ิ ญ
ุ ญเศรษฐ

32,698,750

0.13

19.

นายประวััติิ ภััทรประสิิทธิ์์�

19,391,340

0.08

20.

นายวีีระ วิิชิตบุ
ิ ญ
ุ ญเศรษฐ

17,320,625

0.07

24,887,101,666

99.11

รวม
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ข้้อมููลการกระจายการถืือหุ้้�นภายใต้้ชื่อ
่� ผู้้�ถืือหุ้้�น The Central Depository (Pte) Limited
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น

ร้้อยละ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ
ของหุ้้�น

14

0.07

143

0.00

1,438

7.48

1,132,758

0.01

10,404

54.12

61,271,808

0.50

7,318

38.06

368,863,901

3.00

51

0.27

11,875,320,417

96.49

19,225

100.00

12,306,589,027

100.00

1 – 99
100 - 1,000
1,001 – 10,000
10,001 – 1,000,000
1,000,001 ขึ้้�นไป
รวม

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 20 รายแรกภายใต้้ชื่อ
่� ผู้้�ถืือหุ้้�น The Central Depository (Pte) Limited
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่อ
่� ผู้้�ถืือหุ้้�น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

3,517,712,349

28.58

1.

Citibank Nominees Singapore Pte Ltd

2.

DBS Nominees (Private) Limited

2,981,100,055

24.22

3.

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

1,712,563,200

13.92

4.

DBSN Services Pte. Ltd.

825,928,148

6.71

5.

DB Nominees (Singapore) Pte Ltd

658,899,236

5.35

6.

Raffles Nominees (Pte.) Limited

477,563,458

3.88

7.

BNP Paribas Nominees Singapore Pte. Ltd.

465,705,542

3.78

8.

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd

431,748,803

3.51

9.

Bank J. Safra Sarasin Ltd, Singapore Branch

402,000,000

3.27

10.

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.

82,610,386

0.67

11.

BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.

65,234,728

0.53

12.

Lim & Tan Securities Pte Ltd

54,548,800

0.44

13.

Phillip Securities Pte Ltd

28,653,527

0.23

14.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd

23,800,036

0.19

15.

United Overseas Bank Nominees (Private) Limited

18,085,660

0.15

16.

UOB Kay Hian Private Limited

18,012,800

0.15

17.

OCBC Securities Private Limited

13,300,500

0.11

18.

Maybank Kimeng Securities Pte. Ltd.

12,581,208

0.10

19.

OCBC Nominees Singapore Private Limited

7,239,900

0.06

20.

IFAST Financial Pte. Ltd.

7,065,100

0.06

11,804,353,436

95.91

รวม

100

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

หุ้้�นกู้้�
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) มีีตราสารประเภทหุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่อ
� ผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ
ไม่่มีีประกัันและมีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ในประเทศไทย โดยออกและเสนอขายให้้แก่่ผู้�ล
้ งทุุนสถาบััน และ/หรืือผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ ปััจจุุบัันมีีมููลค่่า
คงเหลืือทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 170,308 ล้้านบาท
1.	หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1/2561 มีีมููลค่่าคงเหลืือจำำ�นวน 45,000 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 11,200 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2564
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 10,000 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2566
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 9,300 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2568
		
ซึ่่�งผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 14,500 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2571
		
ซึ่่�งผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
2.	หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 2/2561 มีีมููลค่่าคงเหลืือจำำ�นวน 65,394 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 2,452 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2564
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 43,895 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2565
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 4,387 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2566
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 941 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2568
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 13,719 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2571
		
ซึ่่�งผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�มีีสิิทธิิไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ก่่อนครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
3.	หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 3/2561 มีีมููลค่่าคงเหลืือจำำ�นวน 6,914 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 6,914 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2571
4.	หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมููลค่่าคงเหลืือจำำ�นวน 53,000 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 31,600 ล้้านบาท 	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2564
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 11,300 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2567
	หุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 10,100 ล้้านบาท	ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี 2572

สัั ญญาที่่�สำำ�คััญซึ่่�งทำำ�กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ งกัันสำำ �หรับ
ั ปีี 2563 ประกอบด้้วย
สััญญาซื้้อ
� ขายกากน้ำำ�ตาล
บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายกากน้ำำ�ตาลกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหลายแห่่งเพื่่�อนำำ�กากน้ำำ�ตาล
มาจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทย่อ
่ ยอื่่น
� ในกลุ่่�มบริิษััท ภายใต้้ราคาและเงื่่อ
� นไขต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
สััญญาซื้้อ
� ขายขวดแก้้ว
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายขวดแก้้วกัับบริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เพื่่�อนำำ�ขวดแก้้วมาจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทย่อ
่ ยอื่่น
� ในกลุ่่�มบริิษััท เป็็นระยะเวลา 6 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 มกราคม 2559
� ตั้้�งแต่่วัน
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ภายใต้้ราคาและเงื่่อ
� นไขต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
สััญญาเช่่าช่่วงพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน
ในเดืือนพฤษภาคม 2561 บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััท ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าช่่วงพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานและอาคารที่่�จอดรถยนต์์จำ�ำ นวนสองฉบัับกัับ
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแห่่งหนึ่่�ง สััญญามีีกำำ�หนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปีี นัับจากวัันที่่�ทำำ�สััญญาในเดืือนพฤษภาคม 2561 โดยบริิษััทย่อ
่ ย
ดัังกล่่าวมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าเช่่าเพีียงครั้้�งเดีียวภายใน 30 วััน นัับแต่่วัน
ั ที่่�มีีการทำำ�สััญญา ในการนี้้� บริิษััทย่อ
่ ยได้้จ่่ายเงิินจำำ�นวน
1,542.56 ล้้านบาท และตััดจำำ�หน่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญา
สััญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้าช่่วง
บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทย่อ
่ ยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำำ�สััญญาการใช้้เครื่่อ
� งหมายการค้้าช่่วงกัับบริิษััท Emerald Brewery Myanmar Limited
(“Emerald Brewery”) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมค้้าภายใต้้กลุ่่�ม F&N เพื่่�อให้้อนุุญาตใช้้เครื่่อ
� งหมายการค้้า มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 28 กัันยายน 2562
ถึึง 27 กัันยายน 2572 โดย Emerald Brewery ตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตในอััตราคงที่่�ต่่อรายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ทุุกประเภทซึ่่�งจำำ�หน่่ายโดยหรืือในนามของ Emerald Brewery รวมถึึงข้้อตกลงและเงื่่อ
� นไขอื่่น
� ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา ภายหลัังคู่่�สััญญา
ตกลงที่่�จะยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตสำำ�หรัับระยะเวลาตั้้�งแต่่ 28 กัันยายน 2562 ถึึง 30 กัันยายน 2563
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สััญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้า
บริิษััท Super Brands Company Pte. Ltd. (“Super Brands”) บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทย่อ
่ ยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำำ�สััญญาการใช้้
เครื่่อ
� งหมายการค้้า กัับบริิษัท
ั Emerald Brewery Myanmar Limited (“Emerald Brewery”) ซึ่่ง
� เป็็นการร่่วมค้้าภายใต้้กลุ่่�ม F&N มีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มีีนาคม 2563 ถึึง 28 กุุมภาพัันธ์์ 2573 โดย Emerald Brewery ตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตในอััตราคงที่่�ต่่อรายได้้
สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทุุกประเภทซึ่่�งจำำ�หน่่ายโดยหรืือในนามของ Emerald Brewery รวมถึึงข้้อตกลงและเงื่่อ
� นไขอื่่น
� ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ใน
สััญญา ต่่อมาในภายหลััง เนื่่�องจากมีีการปรัับโครงสร้้างกิิจการภายใน Super Brands และ Emerald Brewery ได้้ตกลงทำำ�สััญญาเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการถ่่ายโอนสิิทธิ์์แ
� งหมายการค้้า ให้้กัับบริิษััท Super Beer Brands Limited
� ละภาระผููกพัันภายใต้้สััญญาการใช้้เครื่่อ
บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทย่อ
่ ยทางอ้้อม มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 9 มีีนาคม 2563
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน คลัังสิินค้้าและอุุปกรณ์์
เมื่่อ
� วัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562 บริิษััทย่อ
่ ยทางอ้้อมของบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินและคลัังสิินค้้า สััญญาเช่่าอุุปกรณ์์และสััญญา
บริิการกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อเช่่าที่่�ดิิน คลัังสิินค้้า อุุปกรณ์์และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่น
� ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาและใช้้บริิการ
อื่่น
� ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สััญญามีีกำำ�หนดระยะเวลา 20 ปีี 3 เดืือน สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2582 เมื่่อ
� สิ้้�นสุุดสััญญาสามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปอีีกเป็็น
ระยะเวลา 14 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 พฤศจิิกายน 2582 ถึึง 31 ตุุลาคม 2596 ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดและเงื่่อ
� นไขเดิิมของสััญญาฉบัับนี้้�โดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
� ตั้้�งแต่่วัน
การต่่อสััญญาระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าและเจ้้าของที่่�ดิิน

มูล
ู ค่่าสุุทธิิทางบััญชีีของที่่�ดิินและอาคารซึ่่�งเป็็นกรรมสิิ ทธิ์์ข
� องกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
2563 มีีดัังนี้้�
(ล้้านบาท)
ที่่�ดิิน
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
รวม

20,110
689
15,831
36,630

กลุ่่�มบริิษััทได้้เช่่าสถานที่่�หลายแห่่งเพื่่�อใช้้เป็็นสำำ�นัักงานสาขาและคลัังสิินค้้า ซึ่่�งเป็็นสััญญาเช่่าการเงิินจำำ�นวน 270 ล้้านบาท
มููลค่่าที่่�ดิินและอาคารซึ่่�งเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข
� องกลุ่่�มบริิษััทที่่�ถืือครองไว้้เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวนเงิิน
1,177.66 ล้้านบาท และ 10.51 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็น 3.61% ของกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
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รายงานการดำ�เนินงาน
และสถานะทางการเงิน
ภาพรวม
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทยในปีี 2546 โดยมีีจุด
ุ ประสงค์์
เพื่่�อรวมกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจเบีียร์์และสุุราชั้้น
� นำำ�
ของไทยที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ร่ว่ มทุุนรายอื่่น
� ๆ เข้้ามา
เป็็นกลุ่่�มบริิษััท ต่่อมาในปีี 2549 ไทยเบฟได้้จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ (SGX) ภายหลัังจากจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ ไทยเบฟได้้ขยายขอบเขต
ธุุรกิิจจากเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ไปสู่่�ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีี
แอลกอฮอล์์และอาหาร เพื่่�อเพิ่่�มความหลากหลายของ
สิินค้้า เพิ่่�มประสิิทธิิผลในช่่องทางการกระจายสิินค้้า รวมถึึง
กระจายความเสี่่�ยงของกิิจการ ปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟไม่่เพีียงแต่่
เป็็นผู้้�ผลิต
ิ เครื่่อ
� งดื่่ม
� ชั้้น
ิ
� นำำ�ในประเทศไทย แต่่ยังั เป็็นผู้้�ผลิต
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ รายหนึ่่�งในเอเชีียอีีกด้้วย โดยแบ่่งธุุรกิิจ
ออกเป็็น 4 สายธุุรกิิจ ได้้แก่่ สุุรา เบีียร์์ เครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีี
แอลกอฮอล์์ และอาหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

วิสย
ั ทัศน์องค์กร
วิิสััยทััศน์์องค์์กร คืือ การเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
ของอาเซีียนในธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มและอาหาร
พัันธกิิจของเราคืือ การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่า
จากการเติิบโต โดยมอบคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญ 6 ประการ

• มอบผลิิตภััณฑ์์คุณ
ุ ภาพสููงสุุดให้้ลููกค้้าทุกกลุ่่�
ุ
ม
•	
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�แทนจำำ�หน่่ายโดยให้้
บริิการอย่่างมืืออาชีีพ
•	
ให้้ความสำำ�คััญเรื่่อ
� งผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยการเติิบโตของรายได้้และผลกำำ�ไรที่่�มั่่น
� คง
และต่่อเนื่่�อง
•	
เป็็นแบบอย่่างในด้้านความเป็็นมืืออาชีีพ ความโปร่่งใส
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
•	
มอบความไว้้วางใจ อำำ�นาจ และรางวััลแก่่พนัักงาน
เพื่่�อสร้้างความร่่วมรัับผิิดชอบ
•	
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม
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กลยุทธ์
ในปีี 2563 ไทยเบฟประกาศความพร้้อมในก้้าวต่่อไปสู่่�เป้้าหมาย PASSION 2025 ในฐานะผู้้�นำำ�ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� ในอาเซีียนอย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
โดยเปิิดตััววิิสััยทััศน์์ “PASSION 2025” ที่่�ครอบคลุุมแผนการดำำ�เนิินงานในช่่วงห้้าปีีข้า้ งหน้้าของกลุ่่�ม ซึ่่�งต่่อยอดมาจากความสำำ�เร็็จจาก
การดำำ�เนิินแผนงานตามกลยุุทธ์์หลัักห้้าประการคืือ การเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Growth) ความหลากหลายของตลาดและผลิิตภััณฑ์์
(Diversity) ตราสิินค้้าที่่�โดนใจ (Brands) การขายและกระจายสิินค้้าที่่�แข็็งแกร่่ง (Reach) และความเป็็นมืืออาชีีพ (Professionalism) ภายใต้้
“วิิสััยทััศน์์ 2020”
PASSION 2025 มีีเป้้าหมายเพื่่�อสรรค์์สร้า้ งความสามารถ (BUILD) เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่ง
� (STRENGTHEN) และสุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ
(UNLOCK) โดยครอบคลุุมสามแนวทางหลััก แนวทางแรกคืือ สรรสร้้างความสามารถใหม่่ด้้วยการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มรููปแบบการทำำ�
ธุุรกิิจ การให้้บริิการ ผลิิตภััณฑ์์ ช่่องทางการจำำ�หน่่าย รวมถึึงสร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่ง
� ยืืน แนวทางที่่�สอง
คืือ มุ่่�งมั่่น
�
� สร้้างเสริิมความแข็็งแกร่่งของสถานะความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดหลััก ได้้แก่่ ประเทศไทย เวีียดนาม เมีียนมา สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย ซึ่่ง
แนวทางนี้้�จะขัับเคลื่่อ
� นโดยการให้้ความสำำ�คััญกัับห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน การสร้้างนวััตกรรม และการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานสู่่�รููปแบบดิิจิทัั
ิ ล
รวมทั้้�งการบริิหารจััดการกลุ่่�มตราสิินค้้า และแนวทางที่่�สามคืือ ปลดล็็อกศัักยภาพเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยการสร้้างพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
เพิ่่�มมููลค่่าสิินทรััพย์์ และพััฒนาพนัักงานให้้มีทัั
ี กษะระดัับสากล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ธุรกิจของเรา
ธุรกิจในประเทศ
ปีีที่่�ผ่่านมานัับเป็็นปีีที่่�ทั่่�วโลกต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายเป็็น
อย่่างยิ่่ง
� จากสถานการณ์์ของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
ที่่�แพร่่ระบาดไปทั่่�วโลกและส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจ
โลกรวมถึึงเศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 โดยภาคธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบ
โดยตรง คืือ ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� การหายไปของจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิได้้ส่่งผลกระทบต่่อภาคส่่วนอื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น โรงแรม
ร้้านอาหารและภาคบริิการอื่่น
� ๆ ทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน นอกจากนี้้�ภาค
การส่่งออกก็็ได้้รัับผลกระทบจากอุุปสงค์์ที่่ช
� ะลอตััวของประเทศคู่่�ค้า้
รวมถึึงกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�ลดลงจากเศรษฐกิิจที่่�หดตััวและ
การเลิิกจ้้างงาน
เพื่่�อรัับมืือกัับการระบาดของโควิิด-19 รััฐบาลไทยได้้ประกาศ
สถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม ตามด้้วยประกาศเรื่่อ
� ง
การปิิดห้้างสรรพสิินค้้าซึ่่�งถืือเป็็นพื้้�นที่่�ตั้้�งของช่่องทางการขาย
หลัักของธุุรกิิจอาหารของบริิษััท รวมถึึงร้้านอาหารทั้้�งหมดต้้อง
ปิิดบริิการชั่่ว� คราวในส่่วนของการนั่่�งทานในร้้านและให้้บริิการได้้
เฉพาะการซื้้�อกลัับบ้้านและเดลิิเวอรี่่�เท่่านั้้�น ตามด้้วยประกาศห้้าม
จำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�สองของเดืือน
เมษายนถึึงต้้นเดืือนพฤษภาคม
อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากที่่�สามารถควบคุุมการระบาดของโควิิด-19
ได้้ระดัับหนึ่่�ง รััฐบาลเริ่่ม
� ผ่่อนคลายมาตรการประเภทกิิจการและ
กิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นระยะตั้้�งแต่่ต้้นเดืือนพฤษภาคม โดยอนุุญาต
ให้้จำ�ำ หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ได้้อีก
ี ครั้้�งในช่่วงต้้นเดืือน
พฤษภาคม อนุุญาตให้้ร้า้ นอาหารที่่�ตั้้�งอยู่่ภ
� ายนอกห้้างสรรพสิินค้้า
รวมถึึงหาบเร่่ แผงลอย ตลาดนััด สามารถเปิิดให้้บริิโภคอาหาร
ภายในร้้านได้้ในเฟสแรก และห้้างสรรพสิินค้้าสามารถกลัับ
มาเปิิดให้้บริิการได้้ในเฟสสองช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคม และ
ทยอยเปิิดกิิจการอื่่น
� ๆ เช่่น ผัับ บาร์์ คาราโอเกะในเดืือนกรกฎาคม
โดยผู้้�ประกอบการจะต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการเสริิมที่่�ได้้ประกาศไว้้
นอกจากนี้้�รััฐบาลได้้ออกมาตรการหลายอย่่างเพื่่�อกระตุ้้�นการ
จัับจ่่ายใช้้สอยภายในประเทศ อาทิิ การให้้เงิินสนัับสนุุนผู้้�ประกอบ
อาชีีพอิิสระ เกษตรกร ผู้้�พิิการ คนชรา รวมถึึง “โครงการเพิ่่�ม
กำำ�ลัังซื้้�อให้้แก่่ผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ” โดยเพิ่่�มวงเงิินในการ

ซื้้�อสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค “โครงการคนละครึ่่ง� ” ในรููปแบบที่่�รััฐช่่วย
ออกค่่าใช้้จ่า่ ยให้้ครึ่่ง� หนึ่่�งของการใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ใช้้ในชีีวิต
ิ
ประจำำ�วััน “โครงการช้้อปดีีมีคืื
ี น” โดยประชาชนสามารถนำำ�เงิินที่่�
ใช้้จ่า่ ยในสิินค้้าและบริิการมาหัักภาษีีเงิินได้้บุค
ุ คลธรรมดาประจำำ�ปีี
2563 และเพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการธุุรกิิจโรงแรมและ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง รััฐบาลได้้อนุุมััติิ “โครงการเราเที่่�ยวด้้วยกััน”
เพื่่�อฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ ช่่วยเพิ่่�ม
สภาพคล่่องให้้ผู้้�ประกอบการและสนัับสนุุนการสร้้างงานและฟื้้� นฟูู
เศรษฐกิิจของประเทศในองค์์รวม
สำำ�หรัับไทยเบฟ เราได้้ให้้ความร่่วมมืือและปฏิิบััติต
ิ ามคำำ�สั่่�งของภาครััฐ
อย่่างเคร่่งครััด อย่่างไรก็็ดีี ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ เครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีี
แอลกอฮอล์์ และธุุรกิิจอาหารในประเทศไทยต่่างก็็ได้้รัับผลกระทบจาก
มาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากโควิิด-19 โดยเฉพาะในช่่วงไตรมาส 2
ของปีีงบประมาณ 2563 แต่่หลัังจากรััฐบาลเริ่่ม
� ผ่่อนคลายมาตรการ
ในเดืือนพฤษภาคม ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ ก็็ค่่อย ๆ
ปรัับตััวในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อธุุรกิิจ ไทยเบฟได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการบริิหารด้้วยการระมััดระวัังการใช้้จ่า่ ยในทุุกหน่่วย
ธุุรกิิจและงดหรืือเลื่่�อนการจััดกิิจกรรมทางการตลาดออกไป อย่่างไร
ก็็ดีี เรายัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารเพื่่�อรัักษาตำำ�แหน่่งของ
ตราสิินค้้าให้้อยู่่ใ� นใจผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับวิิถีีชีวิี ตรููป
ิ
แบบใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ด้้วยกลุ่่�มไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
ตลอดมา ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ก็็เช่่นเดีียวกััน เราได้้จััดตั้้�ง
ศููนย์์ปฏิิบััติก
ิ ารพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19 หรืือ ThaiBev Situation
Room (TSR) เพื่่อ
� ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารและสถานการณ์์ที่่ส่
� ง
่ ผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ รวมถึึงติิดตามการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มไทยเบฟให้้สามารถผลิิตและจััดส่่งสิินค้้าได้้ตามจำำ�นวนที่่�
เพีียงพอต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภค รวมถึึงจััดตั้้�งศููนย์์ตรวจ
โควิิด-19 เพื่่�อดููแลสุุขภาพเพื่่�อนพนัักงานซึ่่�งมีีส่่วนสำำ�คััญในการ
สนัับสนุุนให้้ธุรุ กิิจสามารถดำำ�เนิินได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อให้้เกิิด
ความมั่่น
� ใจในการให้้บริิการลููกค้้า
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ธุุรกิิจสุุรา
ธุุรกิิจสุุราเริ่่ม
� ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ในช่่วงไตรมาส 3 ของ
ปีีงบประมาณ 2563 หลัังจากที่่�ภาครััฐได้้ประกาศใช้้มาตรการเพื่่�อ
คุุมเข้้มการระบาดของโควิิด-19 เช่่น การระงัับการขายเครื่่อ
� งดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ในช่่วงสััปดาห์์ที่่� 2 ของเดืือนเมษายนจนถึึงต้้นเดืือน
พฤษภาคม และมาตรการอื่่น
� ๆ เช่่น การปิิดสถานบัันเทิิงและร้้าน
อาหารชั่่ว� คราว ซึ่่ง
� ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณขายสุุรา อย่่างไรก็็ดีี หลััง
จากรััฐบาลประกาศผ่่อนคลายมาตรการระยะที่่� 1 ในเดืือนพฤษภาคม
ปริิมาณขายสุุราก็็ค่่อย ๆ ฟื้้� นตััวตามลำำ�ดัับและกลัับมาเติิบโตใน
ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี โดยธุุรกิิจสุุราในภาพรวมยัังคงมีีความ
แข็็งแกร่่งทั้้�งในด้้านยอดขายและผลกำำ�ไรเมื่่อ
� เทีียบกัับปีีก่่อน
เนื่่�องจากกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์มีค
ี วามหลากหลายและการบริิโภคสิินค้้า
ส่่วนมากเป็็นการบริิโภคที่่�บ้า้ น
ในปีี 2563 ธุุรกิิจสุุรายัังคงเดิินหน้้าพััฒนาสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
โดยได้้วางจำำ�หน่่ายสุุรา “หงส์์ทอง” สุุราสีีที่่มี
� ย
ี อดขายอัันดัับหนึ่่�ง
ในประเทศไทย ขนาดใหม่่ 1 ลิิตรเพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้กัับผู้บ
้� ริิโภค
พร้้อมปรัับบรรจุุภััณฑ์์ให้้มีภ
ี าพลัักษณ์์หรููหราและทัันสมััยมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�ได้้เปิิดตััวสุุรา “เบลนด์์ 285 ซิิกเนเจอร์์” สุุราสีีภาพลัักษณ์์
สากลด้้วยบรรจุุภััณฑ์์ขนาดใหม่่ 345 มิิลลิิลิิตร เพื่่� อสร้้าง
การทดลองและการเติิบโตของยอดขาย รวมถึึงวางจำำ�หน่่ายสุุรา

“แสงโสม” รุ่่�นพิิเศษ “SangSom MOONISM Limited Edition 2020”
เพื่่�อตอกย้ำำ�ภาพลัักษณ์์การเป็็นตราสิินค้้าของคนรุ่่�นใหม่่ที่่รัั
� กศิิลปะ
และสนัับสนุุนการเติิบโตของสุุราแสงโสมอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง นอกจากนี้้�
วางจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ “Phraya Elements” สุุราระดัับพรีีเมีียมที่่�ผ่า่ น
การเก็็บบ่่มในถัังไม้้โอ๊๊คยาวนานหลายปีี ได้้รัับรางวััลเหรีียญทอง
San Francisco World Spirits Competition 2020 จากเวทีีการ
แข่่งขัันสุุราระดัับโลกที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียงมายาวนาน ในส่่วนของสุุราขาว เปิิดตััว
“นิิยมไทย สุุราข้้าวหอมพิิเศษ” 40 ดีีกรีี ซึ่่ง
� เป็็นสุุราที่่�ผลิต
ิ จากข้้าว
อยู่่ใ� นบรรจุุภััณฑ์์ที่่ทัั
� นสมััยขวดแก้้วสีีเขีียว ฝาเกลีียวสีีทอง
ปีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ธุุรกิิจสุุรามีีรายได้้จากการขาย
117,297 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 2.2 เมื่่อ
� เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีที่่�แล้้ว แม้้จะได้้รัับผลกระทบจากการปิิดสถานบัันเทิิงและร้้านอาหาร
รวมถึึงการห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ในเดืือนเมษายนถึึงต้้น
เดืือนพฤษภาคม แต่่จากพื้้�นฐานของธุุรกิิจสุุราที่่�การบริิโภคส่่วนมาก
เป็็นการบริิโภคที่่�บ้า้ น ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจสุุรายัังคงความแข็็งแกร่่งไว้้ได้้
และสามารถฟื้้� นตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยปริิมาณขายสุุราเมื่่อ
� รวม
แกรนด์์ รอยััลเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.2 สำำ�หรัับธุุรกิิจสุุราในปีีนี้้�มีกำ
ี ำ�ไรสุุทธิิ
22,271 ล้้านบาท เติิบโตอย่่างน่่าพอใจถึึงร้้อยละ 14.7 จากกำำ�ไรขั้้�นต้้น
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการลดลงของค่่าใช้้จ่า่ ยในการขาย
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รายงานการดำาเนินงานและสถานะทางการเงิน

ธุุรกิจเบียร์
ต่ลาดื่เบียร์ภายในปีระเทศในปีีที�ผู้่านมาไดื่้รบ
่ ผู้ลกระทบหล่งจาก
ที�ภาคร่ฐปีระกาศห้ามจำาหน่ายเคร่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์ในเดื่่อน
เมษายนเช่่นเดื่ียวก่บธุุรกิจสูุ่รา โดื่ยร้านค้าสู่่งและร้านค้าปีลีกเริม
�
ไดื่้รบ
่ อนุญาต่ให้ข้ายเคร่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์ไดื่้อก
ี คร่ง� ในช่่วงต่้น
เดื่่อนพฤษภาคม และร่ฐบาลไดื่้อนุญาต่ให้รา้ นอาหาร ภ่ต่ต่าคาร
สู่วนอาหาร โรงแรมสู่ามารถจำาหน่ายเคร่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์ไดื่้
ต่่�งแต่่กลางเดื่่อนมิถน
ุ ายน
ท่ามกลางสู่ถานการณ์ที�มค
ี วามท้าทายดื่่งกล่าวนี� ธุุรกิจเบียร์ไดื่้
ปีร่บเปีลีย
� นกิจกรรมทางการต่ลาดื่ทีว� างแผู้นไว้จากการจ่ดื่งานแสู่ดื่ง
หร่อคอนเสู่ิรต่
์ ที�มก
ี ารรวมต่่วข้องคนหม่ม
่ ากเปี็นการจ่ดื่คอนเสู่ิรต่
์
และกิจกรรมออนไลน์ ในข้ณะเดื่ียวก่นย่งคงร่กษาภาพล่กษณ์ข้อง
“ช่้าง” ผู้่านการสู่่�อสู่ารดื่้วยแคมเปีญ “ช่่วงเวลาแห่งมิต่รภาพ”
(Friendship Moments) เพ่�อรองร่บวิถีช่วี ต่
ิ ร่ปีแบบใหม่ข้อง
ผู้่บ
้ ริโภค โดื่ยไดื่้เปีลีย
� นข้้อความสู่่�อสู่ารข้องต่ราสู่ินค้าจาก “ว่นเพ่�อน
มีไดื่้ทก
ุ ว่น” ซี่�งใช่้ก่อนช่่วงโควิดื่-19 เปี็น “ไม่วา่ ที�ไหนก็มเี พ่�อน”
เพ่�อสู่่�อสู่ารก่บล่กค้าระหว่างช่่วงล็อกดื่าวน์และทำางานจากบ้านใน

เดื่่อนเมษายนถ่งมิถน
ุ ายน และปีร่บเปีลีย
� นเปี็น “ก่บช่ีวต่
ิ ทีเ� ปีลีย
� นไปี
ความเปี็นเพ่�อนไม่เคยเปีลี�ยน” ต่่�งแต่่เดื่่อนกรกฎาคมหล่งจากการ
ดื่ำาเนินช่ีวต่
ิ เริม
� กล่บมาสู่่่ภาวะปีกต่ิ
ในปีี 2563 นี� ช่้างย่งคงร่กษามาต่รฐานในการดื่ำาเนินงานเพ่�อข้่บเคล่�อน
ธุุรกิจอย่างเข้้มแข้็งโดื่ยให้ความสู่ำาค่ญก่บการสู่ร้างต่ราสู่ินค้าเพ่�อ
ร่กษาต่ำาแหน่งอ่นดื่่บหน่�งในใจผู้่้บริโภคอย่างต่่อเน่�องดื่้วย 3 กลยุทธุ์
ค่อ การสู่่�อสู่ารดื่้านต่ราสู่ินค้า (Brand Communication) การ
สู่ร้างปีระสู่บการณ์รว่ มก่บแบรนดื่์ (Brand Experiential) และ
การสู่ร้างสู่รรค์ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์และออกแบบบรรจุภ่ณฑ์์ (Product/
Packaging) โดื่ยในเดื่่อนก่นยายน 2562 ช่้างฉุลองครบรอบ 25 ปีี
ดื่้วยการเปีิดื่ต่่วผู้ลิต่ภ่ณฑ์์ใหม่ ”เบียร์ช่า้ ง 25 ปีี โคลดื่์ บร่ว์ ลาเกอร์”
(Chang 25th Anniversary Cold Brew Lager) ซี่�งใช่้วต่
่ ถุดื่ิบจาก
มอลต่์ 100% และใช่้นว่ต่กรรมการกรองเบียร์โดื่ยใช่้อณ
ุ หภ่มท
ิ ี�ต่�ากว่า
0 องศา (Sub-Zero Filtration) อ่นเปี็นเทคนิคพิเศษที�สู่ามารถดื่่ง
รสู่ช่าต่ิและกลิน
� ข้องมอลต่์ออกมาไดื่้เปี็นอย่างดื่ี วางจำาหน่ายในราคาที�
ปีร่บสู่่งข้่น
� จากช่้างคลาสู่สู่ิก และปีี 2563 นีน
� บ
่ เปี็นปีีทน
ี� า่ ภาคภ่มใิ จอีกปีีหน่ง
�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

109

แอลกอฮอล์์ชั่ว่� คราว จากรายงานของบริิษััทวิิจััยทางการตลาด
พบว่่าส่่วนแบ่่งการตลาดทั้้�งปีีของไทยเบฟเติิบโตและอยู่่ใ� นระดัับสููงเป็็น
ประวััติิการณ์์ รวมทั้้�งการควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยอย่่างรััดกุุมและ
การบริิหารสถานการณ์์ไวรััสโคโรนาที่่�ดีีในประเทศไทย ส่่งผลให้้
ธุุรกิิจเบีียร์์ในประเทศไทยมีีการเติิบโตของกำำ�ไรอย่่างน่่าพอใจในปีีนี้้�
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจเบีียร์์ได้้สร้า้ งสีีสัันให้้กัับผู้้�บริิโภคด้้วยการเปิิดตััว
คราฟท์์เบีียร์์รสชาติิใหม่่ “ฮัันทส์์แมน เบลเยี่่�ยม บลอนด์์” และ
“แบล็็ค ดราก้้อน เซลติิก แอมเบอร์์” เพื่่�อเจาะตลาดผู้้�บริิโภคที่่�
ชื่่น
� ชอบเสน่่ห์แ
์ ละนวััตกรรมใหม่่ในการดื่่ม
� เบีียร์์

ที่่�เบีียร์์ “ช้้างคลาสสิิก” ได้้รัับรางวััล Gold Quality Award ประเภท
เครื่่อ
� งดื่่ม
� เบีียร์์จากสถาบััน Monde Selection
แม้้ภาพรวมตลาดเบีียร์์ในประเทศไทยในช่่วงที่่�ผ่่านมาจะมีีอััตรา
การเติิบโตเฉลี่่�ยลดลง และในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ธุุรกิิจเบีียร์์
ได้้รัับผลกระทบจากคำำ�สั่่�งปิิดร้า้ นอาหารและสถานบัันเทิิงมากกว่่า
ธุุรกิิจสุุราเนื่่�องจากพฤติิกรรมการบริิโภคเบีียร์์เป็็นการบริิโภค
นอกบ้้านมากกว่่าสุุรา แต่่ช้า้ งยัังคงมีีการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่งกว่่า
ตลาด ดัังจะเห็็นจากปริิมาณขายเบีียร์์ในประเทศลดลงเพีียง
เล็็กน้้อยเมื่่อ
� เทีียบกัับปีีก่่อนแม้้จะมีีการห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�ม

สำำ�หรัับ “เฟเดอร์์บรอย” ได้้รัับรางวััล Gold Quality Award ประเภท
เครื่่อ
� งดื่่�มเบีียร์์จากสถาบััน Monde Selection ในปีี 2563 ในขณะที่่�
“อาชา” ยัังคงความแข็็งแกร่่งของการเป็็นเบีียร์์ระดัับคุ้้�มค่่าสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิโภค
ธุุรกิิจเบีียร์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีรายได้้จาก
การขาย 106,871 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 11.3 เมื่่อ
� เทีียบกัับปีีที่่�แล้้วจาก
ผลกระทบของการห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ชั่ว่� คราวใน
ประเทศรวมถึึงมาตรการปิิดเมืืองทั้้�งในไทยและเวีียดนาม โดยปริิมาณ
ขายเมื่่อ
� รวมซาเบโก้้ลดลงร้้อยละ 12.7 จากผลกระทบของการประกาศ
ใช้้กฤษฎีีกา 100 ในเวีียดนามซึ่่�งไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ขัับขี่่�มีรี ะดัับแอลกอฮอล์์
ในกระแสเลืือด และปริิมาณขายไม่่รวมซาเบโก้้ลดลงร้้อยละ 0.9 โดย
ธุุรกิิจเบีียร์์มีกำ
ี ำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.3 เป็็น 3,519 ล้้านบาท
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ธุุรกิจเคร่อ
� งดื่่�มไม่มแ
ี อลกอฮอล์
แม้ปีี 2563 จะเปี็นปีีที�ท้าทายสู่ำาหร่บธุุรกิจเคร่อ
� งดื่่�มไม่มี
แอลกอฮอล์เน่�องจากสู่ถานการณ์โควิดื่-19 แต่่ไทยเบฟมีความ
ภาคภ่มใิ จที�ธุรุ กิจข้องเราสู่ามารถกล่บมามีกำาไรไดื่้อก
ี คร่ง�
สู่ำาหร่บกลยุทธุ์ในการสู่ร้างผู้ลกำาไรให้เต่ิบโต่อย่างย่ง
่ เน้น
� ย่น เรามุง
หล่กสู่ามปีระการ ไดื่้แก่ การเพิ�มปีระสู่ิทธุิภาพการลงทุนในต่ราสู่ินค้า
การปีร่บปีรุงปีระสู่ิทธุิภาพในการดื่ำาเนินงานโดื่ยลดื่ค่าใช่้จา่ ยที�
ไม่จาำ เปี็น และการเพิ�มอ่ต่รากำาไรจากการปีร่บเปีลี�ยนช่่องทาง
การจ่ดื่จำาหน่ายและข้ายสู่ินค้าที�สู่ร้างอ่ต่รากำาไรที�สู่ง
่ ข้่�น
ในช่่วงปีลายไต่รมาสู่ 2 สู่ถานการณ์โควิดื่-19 เริม
� สู่่งผู้ลกระทบ
ต่่อธุุรกิจเคร่อ
� งดื่่�มไม่มแ
ี อลกอฮอล์ โดื่ยคำาสู่่�งให้รา้ นอาหาร
ต่้องปีิดื่บริการช่่ว� คราวในสู่่วนข้องการน่�งทานในร้านไดื่้สู่่งผู้ล
ให้การบริโภคที�รา้ นอาหารหายไปีในช่่วงปีลายเดื่่อนมีนาคมถ่ง
กลางเดื่่อนพฤษภาคม อย่างไรก็ต่าม รายไดื่้จากการข้าย
ผู้่านซีุปีเปีอร์มาร์เก็ต่เพิ�มข้่�นเน่�องจากผู้่้บริโภคซี่อ
� สู่ินค้าปีระเภท
นำาดื่่�มมากข้่�นเพ่�อเต่รียมพร้อมก่บการอย่บ
่ า้ นในช่่วงล็อคดื่าวน์
ในการร่บม่อก่บสู่ถานการณ์ดื่่งกล่าว ไทยเบฟไดื่้ปีร่บเปีลี�ยน
แผู้นกลยุทธุ์เพ่�อสู่ร้างยอดื่ข้ายจากช่่องทางใหม่ เช่่น การพ่ฒนา
ช่่องทางการข้ายเพ่�อเข้้าถ่งผู้่้บริโภคโดื่ยต่รงผู้่านหน่วยรถ
ข้ายข้องเสู่ริมสูุ่ข้ การร่วมม่อข้ายผู้่านต่่วแทนจำาหน่าย
ก๊าซีปีิโต่รเลียมเหลว (LPG) ที�สู่่งก๊าซีหุงต่้มถ่งบ้าน และเพิ�มการ
ใช่้ช่อ
่ งทางสู่่�อสู่ารออนไลน์ รวมถ่งการออกผู้ลิต่ภ่ณฑ์์เพ่�อสูุ่ข้ภาพ
มากข้่�นเพ่�อต่อบสู่นองต่่อจำานวนผู้่บ
้ ริโภคทีใ� สู่่ใจในสูุ่ข้ภาพทีเ� พิ�มข้่�น

นอกจากนี�ไทยเบฟย่งต่ระหน่กถ่งรสู่นิยมข้องผู้่้บริโภค
ที�เปีลี�ยนแปีลงโดื่ยให้ความสู่นใจผู้ลิต่ภ่ณฑ์์เพ่�อสูุ่ข้ภาพมากข้่�น
โดื่ยเฉุพาะอย่างยิง� ในช่่วงโควิดื่-19 เราไดื่้พ่ฒนาและเปีิดื่ต่่วเคร่อ
� งดื่่ม
�
“วี-บ่สู่ท์” ซี่�งมีสู่่วนผู้สู่มข้องเบต่้ากล่แคนและวิต่ามินซีี 200% ช่่วย
เสู่ริมภ่มค
ิ ้ม
ุ ก่นและให้ปีระโยช่น์ก่บร่างกาย โดื่ย “วี-บ่สู่ท์”
เปี็นสู่ินค้าใหม่ที�เพิ�มเข้้ามาในกลุ่มผู้ลิต่ภ่ณฑ์์เพ่�อสูุ่ข้ภาพข้องเรา
อาทิ “โออิช่ิ โกลดื่์” ช่าเข้ียวพรีเมีย
� มสู่่ต่รไม่มน
ี ำาต่าลและสู่่ต่รดื่ีไลท์
(หวานน้อย) โดื่ยล่าสูุ่ดื่ไดื่้เปีิดื่ต่่วรสู่ช่าต่ิใหม่ “โออิช่ิ โกลดื่์ เกียวคุโระ”
ช่าเข้ียวที�ดื่ีที�สู่ดื่
ุ จากญี�ปีน
ุ� และ “โออิช่ิ กรีนที พล่สู่ ซีี” ช่าเข้ียว
ผู้สู่มวุน
้ มะพร้าวและวิต่ามินซีี 200% เพ่�อเจาะกลุ่มล่กค้าที�ห่วงใย
สูุ่ข้ภาพ ผู้ลิต่ภ่ณฑ์์เพ่�อสูุ่ข้ภาพเหล่านี�ล้วนไดื่้รบ
่ เคร่อ
� งหมาย
ทางเล่อกเพ่�อสูุ่ข้ภาพเพ่�อสู่่งเสู่ริมภาวะโภช่นาการให้คนไทย
มีสู่ข้
ุ ภาพดื่ี
ธุุรกิจเคร่อ
� งดื่่ม
� ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ในปีีสู่�ินสูุ่ดื่ว่นที� 30 ก่นยายน 2563
มีรายไดื่้จากการข้าย 16,281 ล้านบาท ลดื่ลงร้อยละ 3.1 เม่อ
� เทียบก่บ
ปีีก่อนจากปีริมาณข้ายท่�งหมดื่ที�ลดื่ลงร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ดื่ี
ธุุรกิจเคร่อ
� งดื่่�มไม่มแ
ี อลกอฮอล์ในปีีนี�มก
ี ำาไรสูุ่ทธุิ 656 ล้านบาท
เพิ�มข้่�นร้อยละ 165.7 จากเดื่ิมที�เคยข้าดื่ทุน เปี็นผู้ลจากการเพิ�มข้่�น
ข้องกำาไรข้่น
� ต่้น การใช่้จา่ ยค่าโฆ่ษณาและสู่่งเสู่ริมการข้าย
ที�มปี
ี ระสู่ิทธุิภาพมากข้่�น การควบคุมค่าใช่้จา่ ยพน่กงานที�ดื่ีข้�น
่
รวมถ่งการเพิ�มข้่�นข้องรายไดื่้อน
่�
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ธุุรกิิจอาหาร
นอกเหนืือจากการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�ม ไทยเบฟได้้ขยาย
ธุุรกิิจเข้้าสู่่�ธุรุ กิิจอาหาร ปััจจุุบัันกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารประกอบด้้วย
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่น
� ในเครืือโออิิชิิ ร้้านเคเอฟซีี ร้้านอาหารสไตล์์
ตะวัันตก จีีน ไทย และอาเซีียน ร้้านเครื่่อ
� งดื่่�มและเบเกอรี่่� ธุุรกิิจ
อาหารพร้้อมปรุุงและพร้้อมทาน แช่่เย็็นและอาหารสำำ�เร็็จรููป
รวมถึึงธุุรกิิจเดลิิเวอรี่่� โดย ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ไทยเบฟ
มีีร้า้ นอาหารทั้้�งหมดประมาณ 650 ร้้าน
ปีี 2563 ถืือเป็็นปีีที่่�ท้้าทายมากของกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารซึ่่�งได้้รัับ
ผลกระทบโดยตรงจากโควิิด-19 โดยรััฐบาลและหน่่วยงานภาครััฐ
ได้้ประกาศมาตรการเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
ซึ่่�งรวมถึึงคำำ�สั่่�งปิิดห้้างสรรพสิินค้้าซึ่่�งถืือเป็็นพื้้�นที่่�ตั้้�งของ
ช่่องทางการขายหลัักของเรา รวมทั้้�งร้้านอาหารซึ่่�งต้้องปิิดบริิการ
ชั่่ว� คราวในส่่วนของการนั่่�งทานที่่�ร้า้ นและให้้บริิการได้้เฉพาะการซื้้�อ
กลัับบ้้านและเดลิิเวอรี่่�เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นรายได้้จากการขายของธุุรกิิจ
อาหารลดลงอย่่างมาก และเพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวนี้้�
กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารได้้ปรัับแผนกลยุุทธ์์เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค โดยได้้เร่่งขยายช่่องทางการขายแบบซื้้�อ
กลัับบ้้านและเดลิิเวอรี่่�ที่่�มีก
ี ารเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งพััฒนา

ผลิิตภััณฑ์์ ปรัับรููปแบบบริิการและรููปแบบร้้านให้้เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคมาก
ที่่�สุด
ุ ในขณะเดีียวกัันก็็ได้้เร่่งดำำ�เนิินมาตรการด้้านการควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย
อาทิิ การเจรจาต่่อรองเพื่่�อขอลดค่่าเช่่าร้้าน การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
ซััพพลายเชน การควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการบริิหาร การบริิหารจััดการ
พนัักงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน รวมถึึงการเจรจาและทำำ�งาน
ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ในช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคมและมิิถุน
ุ ายน รััฐบาลได้้เริ่่ม
� ผ่่อนคลาย
มาตรการและอนุุญาตให้้ห้้างสรรพสิินค้้าและร้้านอาหารสามารถกลัับ
มาเปิิดให้้บริิการแบบรัับประทานในร้้านได้้อีก
ี ครั้้�ง และค่่อย ๆ ผ่่อนปรน
ข้้อจำำ�กััดด้้านการจััดที่่�นั่่�งแบบเว้้นระยะห่่างทางสัังคมและขยายเวลาใน
การให้้บริิการ อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงแรกที่่�รััฐเริ่่ม
� ผ่่อนคลายมาตรการ
ร้้านอาหารกลุ่่�มแรกที่่�ได้้กลัับมาเปิิดบริิการก่่อนได้้แก่่ร้า้ นที่่�อยู่่น
� อก
ห้้างสรรพสิินค้้า แต่่เนื่่�องจากร้้านอาหารส่่วนมากของโออิิชิมี
ิ ส
ี าขาอยู่่�
ในห้้างสรรพสิินค้้าเป็็นหลััก จึึงส่่งผลให้้ธุรุ กิิจอาหารใช้้เวลาในการ
ฟื้้� นตััวนานกว่่าธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�ม
หลัังจากที่่�ธุรุ กิิจอาหารสามารถกลัับมาเปิิดให้้บริิการอีีกครั้้�ง ไทยเบฟ
ตระหนัักถึึงความปลอดภััยของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญโดยได้้ยกระดัับ
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ความปลอดภััยและยึึดแนวทางคู่่�มืือการปฏิิบััติิตามมาตรการผ่่อน
ปรนกิิจการและกิิจกรรมของภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด อาทิิ การคััดกรอง
สุุขภาพของพนัักงาน โดยพนัักงานที่่�อยู่่ห
� น้้าร้้านจะได้้รัับการตรวจ
เชื้้�อไวรััสโคโรนาที่่�ศููนย์์ตรวจโควิิด-19 ของไทยเบฟเพื่่�อเป็็นการ
สร้้างความมั่่น
� ใจให้้แก่่ลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการ นอกจากนั้้�นยัังมีีการ
ตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงานก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานในร้้าน รวมถึึงการ
ล้้างมืือ สวมถุุงมืือ สวมหน้้ากาก และ Face Shield พร้้อมทำำ�ความ
สะอาดมืือด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ก่่อนและหลัังให้้บริิการทุุกครั้้�ง
ในส่่วนของการรัักษาความสะอาดภายในร้้าน ภาชนะและอุุปกรณ์์
รัับประทานอาหารจะถููกทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อด้้วยความร้้อนที่่�
82 - 96 องศาเซลเซีียสแล้้วบรรจุุในถุุงพลาสติิกและเสิิร์ฟ
์ ให้้ลููกค้้า
แทนการวางไว้้ที่่�ส่่วนกลาง สำำ�หรัับร้้านอาหารโออิิชิไิ ด้้ปรัับรููปแบบ
การให้้บริิการ โดยในกลุ่่�มร้้านที่่�เป็็นบุุฟเฟต์์เปลี่่�ยนเป็็นการปรุุง
อาหารตามที่่�ลููกค้้าสั่่�งและให้้พนัักงานเสิิร์ฟ
์ ที่่�โต๊๊ะ และเคเอฟซีีให้้
บริิการส่่งอาหารแบบไร้้สััมผััส (Contactless Delivery)
ปััจจุุบัันปััจจััยทางเศรษฐกิิจที่่�ท้้าทายควบคู่่�กัับบทบาทของ
เทคโนโลยีีได้้ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินชีีวิตข
ิ องผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างมาก ธุุรกิิจอาหารจึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วและ
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พร้้อมที่่�จะแสวงหาโอกาสใหม่่ ๆ โดยแผนกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจอาหาร
ได้้แก่่ การขยายสาขาในรููปแบบที่่�เหมาะกัับสถานการณ์์และพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป การมุ่่�งเน้้นการขยายช่่องทางการให้้บริิการหลาย
รููปแบบนอกเหนืือจากการนั่่ง
� รัับประทานที่่�ร้า้ น เช่่น
ช่่องทางเดลิิเวอรี่่� การซื้้�อกลัับบ้้านหรืือการรัับที่่�ร้า้ นกิินที่่�บ้า้ น และ
ช่่องทางไดร์์ฟทรูู รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้เพื่่�อสร้้าง
ประสบการณ์์ ความสะดวกสบายให้้กัับลููกค้้าในแบบรููปแบบเฉพาะ
บุุคคล การมุ่่�งเน้้นพััฒนาและสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบรัับกระแส
ผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจเรื่่อ
� งสุุขภาพ ความปลอดภััย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ธุุรกิิจอาหารมีีรายได้้จาก
การขาย 13,172 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 15.4 จากการที่่�ได้้รัับผลกระทบ
โดยตรงจากไวรััสโคโรนาและรััฐบาลได้้มีม
ี าตรการปิิดห้้างสรรพสิินค้้า
และร้้านอาหารเป็็นการชั่่ว� คราว ทำำ�ให้้รายได้้ลดลงอย่่างมาก อย่่างไรก็็ดีี
การดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย รวมถึึงการเจรจาต่่อรองเพื่่�อ
ลดค่่าเช่่า ส่่งผลให้้ธุรุ กิิจอาหารมีีกำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายและภาษีีเงิินได้้
144 ล้้านบาท และมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 101 ล้้านบาท
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ธุรกิจต่างประเทศ
ไทยเบฟสร้้างความเติิบโตของธุุรกิิจต่่างประเทศ ภายใต้้การดููแลของ
อิินเตอร์์เนชั่่น
� แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้ง
� ส์์ ลิิมิเิ ต็็ด (“อิินเตอร์์เบฟ”)
สำำ�นัักงานใหญ่่ของอิินเตอร์์เบฟตั้้�งอยู่่�ที่่เ� กาะฮ่่องกง และมีีสาขาใน
ประเทศสิิงคโปร์์ กััมพููชา มาเลเซีีย อัังกฤษ สหรััฐอเมริิกา จีีน
ติิมอร์์-เลสเต และเวีียดนาม บริิษััทจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สก็อ
็ ตซ์์วิสกี้้
ิ �
ของอิินเวอร์์เฮาส์์ เบีียร์์ช้า้ ง สุุราไทย ไวน์์จีน
ี สุุราจีีน และผลิิตภััณฑ์์
เครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ของไทยเบฟ ในกว่่า 90 ประเทศทั่่ว� โลก
วิิสััยทััศน์์ของอิินเตอร์์เบฟ คืือ การเป็็นบริิษััทเครื่่อ
� งดื่่ม
� ครบวงจร
มีีตราสิินค้้าที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากลสำำ�หรัับผู้บ
้� ริิโภคทั่่ว� โลก
ในปีี 2560 ไทยเบฟได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นร้้อยละ 75 ของแกรนด์์ รอยััล กรุ๊๊�ป
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ที่่�สุุดในตลาดวิิสกี้้�ของประเทศ
เมีียนมา และชนะการประมููลซื้้�อหุ้้�นร้้อยละ 53.59 ของบริิษััท

ไซ่่ง่่อน เบีียร์์-แอลกอฮอล์์-เบฟเวอเรจ คอร์์เปอเรชั่่�น (“ซาเบโก้้ ”)
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเบีียร์์รายใหญ่่ที่่�สุุดของเวีียดนาม นัับเป็็นการ
ขยายการดำำ�เนิินงานในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับไทยเบฟในฐานะผู้้�ผลิิตเครื่่อ
� งดื่่�มชั้้�นนำำ�
ในภููมิิภาค อัันเป็็นการสร้้างรากฐานที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต
ปััจจุุบััน ธุุรกิิจต่่างประเทศของไทยเบฟประกอบด้้วยโรงงานสุุรา
5 แห่่งในสกอตแลนด์์ โรงงานสุุรา 2 แห่่งในประเทศเมีียนมา
โรงงานสุุรา 1 แห่่งในมณฑลยููนนาน ประเทศจีีน โรงงานเบีียร์์ 26 แห่่ง
ในประเทศเวีียดนาม และโรงงานเบีียร์์ 1 แห่่งในประเทศเมีียนมา
ผ่่านการลงทุุนของ F&N

ผลการดำ�เนินการธุรกิจต่างประเทศ
ธุุรกิิจในต่่างประเทศมีีรายได้้รวมจากการขาย 62,627 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18 จากปีีที่่�แล้้ว สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของรายได้้
ในธุุรกิิจเบีียร์์ต่่างประเทศ ซึ่่�งลดลงร้้อยละ 21 จากผลกระทบของมาตรการปิิดเมืืองในช่่วงการระบาดของโควิิด-19 อย่่างไรก็็ดีีธุรุ กิิจสุุรา
ต่่างประเทศมีีรายได้้ลดลงเพีียงร้้อยละ 1 จากค่่าเงิินจ๊๊าดที่่�แข็็งค่่าขึ้้�น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

115

ธุุรกิิจสุุรา
แกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ปถืือเป็็นผู้้�เล่่นรายใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในตลาดวิิสกี้้�ของ
ประเทศเมีียนมา มีีตราสิินค้้าวิิสกี้้�ที่่�มีค
ี วามแข็็งแกร่่ง อีีกทั้้�งยััง
มีีชื่อ
่� เสีียงในระดัับสากล หลัังจากที่่�ไทยเบฟเข้้าซื้้�อกิิจการในปีี
2560 บริิษััทมีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และการกระจายสิินค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้แกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ปมีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดใน
กลุ่่�มวิิสกี้้�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างน่่าพอใจ นอกเหนืือจากผลิิตภััณฑ์์วิสกี้้
ิ �ภาย
ใต้้ตราสิินค้้า “แกรนด์์รอยััล” แล้้ว แกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ปยัังมีีผลิตภัั
ิ ณฑ์์
คุุณภาพสููงอีีกหลายตััว รวมถึึง “Royal Gin” และ “MacArthur’s
Blended Scotch Whisky” สก็็อตซ์์วิสกี้้
ิ �ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้บรรจุุ
อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายเป็็นตราสิินค้้าแรกในเมีียนมา
สำำ�หรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 โรงงาน
สุุราของแกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ปได้้หยุุดดำำ�เนิินการผลิิตเป็็นการชั่่ว� คราว
ในช่่วงกลางไตรมาส 3 ของปีีงบประมาณ 2563 ตามคำำ�สั่่�งการปิิด
โรงงานของรััฐบาล และสถานการณ์์โควิิด-19 ในประเทศเมีียนมา

ได้้กลัับมาระบาดอีีกครั้้�งในช่่วงกลางเดืือนสิิงหาคมซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ต่่อยอดขายในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี
ในส่่วนของสิินค้้ากลุ่่�มสก็็อตซ์์วิสกี้้
ิ � ในปีี 2563 สุุราอิินเวอร์์เฮ้้าส์์
“Balblair” ซิิงเกิิลมอลต์์จากโรงกลั่่�นเก่่าแก่่ใจกลางเขตไฮแลนด์์
ประเทศสกอตแลนด์์ได้้เปิิดตััวเป็็นทางการครั้้�งแรกในประเทศไทย
กัับคอลเลกชั่่น
� ใหม่่ “Balblair 12 ปีี” “Balblair 15 ปีี” “Balblair 18 ปีี”
และ “Balblair 25 ปีี” พร้้อมแพ็็คเกจใหม่่ที่่มี
� ค
ี วามหรููหรา โดย
“Balblair 12 ปีี” และ “Balblair 15 ปีี” ได้้รัับรางวััล Gold medal จากเวทีี
2020 San Francisco World Spirits Competition นอกจากนี้้�
ซิิงเกิิลมอลต์์ “Old Pulteney 25 Year Old” ก็็ได้้รัับรางวััล Double
Gold medal จากเวทีี 2020 San Francisco World Spirits
Competition อีีกครั้้�งในปีีนี้้� และได้้รัับรางวััล Gold & 95 Points
จากเวทีี International Wine & Spirit Competition ด้้วย
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รายงานการดำาเนินงานและสถานะทางการเงิน
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ธุุรกิิจเบีียร์์
ปีี 2563 นัับเป็็นปีีที่่�มีค
ี วามท้้าทายต่่อซาเบโก้้เป็็นอย่่างมาก
จากทั้้�งข่่าวเท็็จเกี่่�ยวกัับบริิษััทในช่่วงปลายปีี 2562 และตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม 2563 รััฐบาลเวีียดนามได้้ประกาศใช้้กฤษฏีีกา 100 ซึ่่�ง
ไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ขัับขี่่�ยานพาหนะมีีระดัับแอลกอฮอล์์ในกระแสเลืือด
ตามด้้วยการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 โดยในเดืือนมีีนาคม รััฐบาล
ได้้สั่่�งปิิดร้า้ นอาหาร ผัับ บาร์์ และเบีียร์์คลัับ อย่่างไรก็็ดีี จากการที่่�
รััฐบาลสามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์โควิิด-19 ได้้เป็็นอย่่างดีี
ส่่งผลให้้กิิจกรรมทางธุุรกิิจส่่วนใหญ่่เกืือบกลัับสู่่�สภาวะปกติิใน
เดืือนพฤษภาคม 2563
อย่่างไรก็็ดีี โควิิด-19 ได้้ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังจะเห็็นได้้จากการเติิบโตของช่่องทางการ
บริิโภคที่่�บ้า้ นและร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ให้้ซาเบโก้้ต้้องปรัับ
กลยุุทธ์์เน้้นการขายที่่�ช่อ
่ งทางค้้าปลีีกแบบทั่่�วไปและขยายสู่่�
ช่่องทางการขายปลีีกสมััยใหม่่มากขึ้้�นอีีกทั้้�งยัังเร่่งสร้้างช่่องทาง
การขายออนไลน์์อีก
ี ด้้วย ในขณะเดีียวกัันก็็ได้้ดำำ�เนิินมาตรการ
ด้้านการควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย อาทิิ ลดค่่าใช้้จ่า่ ยสาธารณููปโภค เจรจา
ต่่อรองเพื่่�อขอลดค่่าเช่่า รวมถึึงเลื่่�อนกิิจกรรมและการลงทุุนที่่�ไม่่
จำำ�เป็็นออกไป ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของซาเบโก้้ค่่อย ๆ ปรัับตััวดีีขึ้้�น
ในไตรมาส 3

บรรจุุภััณฑ์์ที่่มี
� สัั
ี ญลัักษณ์์นก Lac Bird เน้้นย้ำำ�ถึึงประเพณีีและค่่านิิยม
ทางวััฒนธรรม นอกจากนี้้�เพื่่� อยกระดัับผลิิตภััณฑ์์ของซาเบโก้้สู่�่ระดัับ
ราคาที่่�สููงขึ้้�น ในเดืือนตุุลาคม 2563 ซาเบโก้้เปิิดตััว“Bia Saigon Chill”
ซึ่่�งผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีโคลด์์ ฟิิลเตอร์์ (Cold filtered) ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
-2 องศาเซลเซีียสเพื่่�อรสชาติิที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ด้้วยนวััตกรรมใหม่่
เพื่่�อนำำ�ความภาคภููมิิใจสู่่�เวีียดนามและนัับเป็็นอีีกก้้าวหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญ
ในการขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ในส่่วนของประเทศเมีียนมาซึ่่�งถืือเป็็นตลาดที่่�มีศัั
ี กยภาพในการเติิบโต
F&N ได้้ร่ว่ มทุุนกัับพัันธมิิตรท้้องถิ่่�น สร้้างโรงงาน Emerald Brewery
Myanmar Ltd. เขตชุุมชนเลกูู เมืืองย่่างกุ้้�ง โดยในช่่วงปลายปีี 2562
เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการผลิิตเบีียร์์ช้า้ งในรููปแบบขวด กระป๋๋องและเบีียร์์ถััง นัับ
เป็็นการขยายการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มไทยเบฟในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้และเสริิมสร้้างจุุดยืืนที่่�แข็็งแกร่่งในฐานะผู้้�ผลิิตเครื่่อ
� งดื่่�มชั้้�น
นำำ�ในภููมิิภาค
ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งเน้้นการสร้้างความเติิบโตด้้านยอดขายของเบีียร์์ช้า้ ง
ส่่งออกในตลาดต่่างประเทศ ปััจจุุบัันเบีียร์์ช้า้ งมีีวางจำำ�หน่่ายในกว่่า
50 ประเทศทั่่�วโลก อาทิิ สหรััฐอเมริิกา อัังกฤษ ยุุโรปกลางและเอเชีีย
เพื่่�อนำำ�เสนอรสชาติิของเบีียร์์ไทยสู่่�ทุก
ุ มุุมโลก

แม้้ว่า่ เวีียดนามจะเผชิิญกัับการระบาดรอบสองของโควิิด-19
แต่่รััฐบาลยัังคงรัับมืือกัับสถานการณ์์ในครั้้�งนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
โดยได้้ประกาศล็็อกดาวน์์เฉพาะพื้้� นที่่�หรืือเขตที่่�มีีการติิดเชื้้�อ
ไม่่ใช่่การล็็อกดาวน์์ทั้้�งจัังหวััดหรืือทั้้�งประเทศซึ่่�งนโยบาย
ดัังกล่่าวสามารถช่่วยควบคุุมโรคควบคู่่�กัับการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจได้้อย่่างราบรื่่น
�

ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์

นอกจากนี้้� เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนการบริิหารจััดการธุุรกิิจให้้ก้้าวสู่่�ระบบ
ดิิจิทัั
ิ ลมากขึ้้�น ซาเบโก้้ได้้ริเิ ริ่่ม
� โครงการ ”ซาเบโก้้ 4.0” ซึ่่�งเริ่่ม
�
ดำำ�เนิินการเมื่่อ
� เดืือนมิิถุน
ุ ายน โดยมุ่่�งหวัังการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีก
ี าร
ทำำ�งานและการบริิหารจััดการด้้วยการรวมศููนย์์การบริิหารจััดการ
การทำำ�ระบบให้้ง่า่ ยต่่อการใช้้งานและมีีมาตรฐานเดีียวกััน ซึ่่�งใน
ระยะเริ่่ม
� ต้้นซาเบโก้้ให้้ความสำำ�คััญกัับด้้านการขาย โดยการเริ่่ม
�
ใช้้ระบบการขายอััตโนมััติิ (SFA) ระบบบริิหารการกระจายสิินค้้า
(DMS) และพััฒนาการขายด้้วยช่่องทางออนไลน์์

ปััจจุุบัันโออิิชิเิ ป็็นผู้้�นำำ�ตลาดเครื่่อ
� งดื่่�มชาเขีียวในกััมพููชาและลาว
โดยสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับตราสิินค้้าผ่่านกิิจกรรมทางการตลาด
เพื่่�อรัักษาตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ตลาดในสองประเทศ และมีีการปรัับกลยุุทธ์์
ทางการตลาดให้้เหมาะกัับแต่่ละประเทศ ทั้้�งในรููปแบบของการสื่่�อสาร
กิิจกรรมทางการตลาด และราคาที่่�เหมาะสมกัับช่่องทางการขายต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� โออิิชิยัั
ิ งมองหาโอกาสในประเทศเมีียนมาอีีกด้้วย อีีกทั้้�งจะ
เดิินหน้้าสำำ�รวจโอกาสการเติิบโตในประเทศอื่่น
� ๆ ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
และวางตำำ�แหน่่งตราสิินค้้าอย่่างเฉพาะเจาะจงในตลาดต่่าง ๆ ต่่อไป

เดืือนมิิถุน
ุ ายน 2563 นัับเป็็นอีีกหนึ่่ง
� ช่่วงเวลาสำำ�คััญในการ
เฉลิิมฉลองครบรอบ 145 ปีีของซาเบโก้้ โดยได้้เปิิดตััวเบีียร์์
“Bia Lac Viet” เบีียร์์ที่่�พััฒนาโดยคนเวีียดนามเพื่่�อผู้บ
้� ริิโภค
ชาวเวีียดนาม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้บ
้� ริิโภคใน

ธุุรกิิจอาหาร

ไทยเบฟให้้ความสนใจธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ในตลาด
ต่่างประเทศโดยเฉพาะภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยเฉพาะ
กลุ่่�มประเทศ CLM (กััมพููชา ลาว เมีียนมา) โดยโออิิชิเิ ป็็นตราสิินค้้า
หลัักในการรุุกตลาดต่่างประเทศ

ปััจจุุบััน โออิิชิิ มีีสาขาร้้านอาหารญี่่�ปุ่่น
� “ชาบููชิิ” 2 สาขาที่่�ย่า่ งกุ้้�ง
ประเทศเมีียนมาเพื่่�อรองรัับโอกาสการเปิิดประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน
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รายงานวิเคราะห์และคำ�ชีแ
้ จง
ของฝ่ายบริหาร
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ตลาดหลัักของกลุ่่�มไทยเบฟคืือประเทศไทยและเวีียดนาม ซึ่่ง
� รััฐบาล
และหน่่วยงานสาธารณสุุขในทั้้�งสองประเทศประสบความสำำ�เร็็จใน
การควบคุุมการระบาดของเชื้้อ
� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์ใ� หม่่ (โควิิด-19)
ในกลุ่่�มประชากร ไทยเบฟลดผลกระทบของโควิิด-19 ที่่�
มีีต่่อธุุรกิิจของกลุ่่�มได้้ด้ว้ ยการใช้้มาตรการหลายขั้้�นตอนเพื่่�อ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายและปรัับธุุรกิิจให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ ธุุรกิิจ
สุุราของกลุ่่�มยัังคงมีีการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง ทั้้�งแง่่ของรายได้้
และกำำ�ไรเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่แ
่� ล้้วอัน
ั เป็็นผลจากการมีี
กลุ่่�มสิินค้า้ สุุราที่่แ
� ข็็งแกร่่งโดยมีีสิินค้า้ หลายประเภทและเป็็นสิินค้า้ ที่่�
ลููกค้้านิิยมบริิโภคที่่บ้
� า้ น ส่่วนธุุรกิิจเบีียร์์ของกลุ่่�มเมื่่�อเทีียบกัับสุุรา
แล้้วต้อ
้ งพึ่่�งพาการบริิโภคในร้้านมากกว่่า จึึงถููกกระทบพอสมควร
จากการสั่่�งปิิดสถานบัันเทิิงและร้้านอาหารชั่่�วคราว แต่่ถึึงกระนั้้�น
กำำ�ไรสุุทธิข
ิ องธุุรกิิจเบีียร์์ในประเทศไทยก็็ยัง
ั เติิบโตได้้อย่่างน่่าพอใจ
ในปีีนี้้� ส่่วนในเวีียดนาม แม้้โควิิด-19 จะกลัับมาระบาดอีีกครั้้�งในช่่วง
ปลายเดืือนกรกฎาคม แต่่รััฐบาลเวีียดนามก็็บริิหารสถานการณ์์
อย่่างระมััดระวัังด้้วยการปิิดเมืืองเฉพาะบางพื้้�นที่่ห
� รืือบางเขตแทน
การปิิดทั้้ง
� อธุุรกิิจ
� จัังหวััดเพื่่�อลดผลกระทบของโควิิด-19 ที่่มีีต่่
ต่่าง ๆ และเศรษฐกิิจโดยรวม ธุุรกิิจของกลุ่่�มจึึงค่่อย ๆ ฟื้้� นตััวอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� มาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายก็็ช่่วยลดผลกระทบ
ของโควิิด-19 ได้้ และนัับตั้้�งแต่่มาตรการปิิดเมืืองถููกยกเลิิก ธุุรกิิจ
ก็็ค่่อย ๆ แสดงสััญญาณของการฟื้้� นตััวได้้ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ (NAB) ของกลุ่่�มยัังคงใช้้
มาตรการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายอย่่างรอบคอบต่่อไปภายใต้้แผนธุุรกิิจ
ในปััจจุุบัน
ั โดยลดค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ลง ซึ่่�งมาตรการ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายเช่่นนี้้�ช่่วยให้้ธุรุ กิิจ NAB สามารถสร้้างกำำ�ไรได้้ดีี
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
ธุุรกิิจอาหารส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มต้้องพึ่่�งพาการบริิโภคในร้้าน จึึงถููก
กระทบจากการปิิดร้า้ นอาหารชั่่�วคราวในประเทศไทย แต่่กลุ่่�ม
ธุุรกิิจอาหารก็็ลดผลกระทบของโควิิด-19 ด้้วยการเพิ่่�มทางเลืือก
อย่่างบริิการส่่งถึึงบ้้านและซื้้�อกลัับบ้้าน รวมทั้้�งดำำ�เนิินโครงการ
ลดค่่าใช้้จ่่ายหลายอย่่าง เช่่น การต่่อรองขอลดค่่าเช่่าพื้้�นที่่� เพิ่่�ม
ประสิิทธิภ
ิ าพห่่วงโซ่่อุุปทาน โยกย้้ายพนัักงานไปทำำ�หน้้าที่่�อื่่น
� ๆ
และควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายทั่่�วไปและค่่าใช้้จ่่ายด้้านการบริิหารอย่่าง
เข้้มงวดขึ้้�น นอกจากนี้้� กลุ่่�มยัังปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม
ใหม่่ ๆ ของผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้ยัง
ั คงความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการตอบสนอง
ความต้้องการและความชื่่�นชอบของผู้้�บริิโภคได้้

จากที่่�มีีการแก้้ไขกฎข้้อ 705(2) ของระเบีียบการจดทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ ซึ่่�งเริ่่ม
� มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ไทยเบฟจึึงเปลี่่�ยนมาประกาศงบการเงิิน
ของบริิษััททุก
ุ ครึ่่ง� ปีีจากที่่�เคยประกาศทุุกไตรมาส ซึ่่�งไทยเบฟมุ่่�งมั่่�น
ต่่อการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านการสื่่�อสารอย่่างทัันท่่วงทีี ชััดเจน
และสม่ำำ�เสมอ รวมทั้้�งการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มนัักลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการนี้้� ไทยเบฟจะรายงานความคืืบหน้้าของธุุรกิิจในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบเพิ่่�มเติิมด้้วยในระหว่่างที่่�ยัง
ั ไม่่มีีการประกาศ
งบการเงิินช่่วงครึ่่ง� ปีีครั้้ง� ต่่อไป
ในเดืือนมีีนาคม 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างภายใน
ของกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์เพื่่� อสร้้างมููลค่่าและโอกาสเติิบโตให้้มากขึ้้�นและ
เพิ่่� มประสิิ ทธิภ
ิ าพการดำำ�เนิินงานด้้วยการโอนหุ้้�นที่่�ถืืออยู่่�ใน 15 บริิษััท
ในประเทศไทยไปให้้บริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อม
ของไทยเบฟ โดยหลัังจากการปรัับโครงสร้้างดัังกล่่าวเสร็็จสิ้้� น
ไทยเบฟยัังคงเป็็นผู้้�ถือ
ื หุ้้�นลำำ�ดับ
ั สููงสุุดที่่ถื
� อ
ื หุ้้�น 100% ในบริิษััทเหล่่านี้้�
การปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จะช่่วยเพิ่่�มความชััดเจนและเพิ่่�ม
ประสิิทธิภ
ิ าพในการปฏิิบัติ
ั ิงาน การรายงาน และการประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับธุุรกิิจเบีียร์์
การปรัับโครงสร้้างจะช่่วยเพิ่่�มโอกาสสร้้างมููลค่่าให้้ธุรุ กิิจเบีียร์์ใน
ตลาดทุุนและตลาดตราสารหนี้้� และเพิ่่�มมููลค่่าให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
การปรัับโครงสร้้างจะช่่วยให้้ไทยเบฟใช้้สิินทรัพย์์
ั ของบริิษััทให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้ธุรุ กิิจเบีียร์์
ผลจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์ทำำ�ให้้บริิษััทรับ
ั รู้้�กำำ�ไรจากการขาย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยในงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการเนื่่�องจากมููลค่่า
สััญญาสููงกว่่ามููลค่่าสิินทรัพย์์สุ
ั
ทธิ
ุ ท
ิ างบััญชีี กำำ�ไรนี้้�จะถููกตััดออก
ในการทำำ�งบการเงิินรวม สำำ�หรัับธุุรกรรมครั้้�งนี้้� บริิษััทรับ
ั รู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีีเงิินได้้แต่่ไม่่มีีภาระจ่่ายภาษีีเป็็นเงิินสดเนื่่�องจากได้้ใช้้สิินทรัพย์์
ั
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีในงบดุุล อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทต้้องจ่่ายค่่า
อากรแสตมป์์ โดยค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้และค่่าอากรแสตมป์์จากการปรัับ
โครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์ซึ่่�งไม่่ใช่่ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานปกติิสำำ�หรัับทั้้�งปีี
สิ้้�นสุด
ุ 30 กัันยายน 2563 รวมเป็็นเงิิน 2,660 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
ค่่าอากรแสตมป์์ 492 ล้้านบาท และการใช้้สิินทรัพย์์
ั ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบัญ
ั ชีีจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์ 2,168 ล้้านบาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ตั้้�งแต่่ไตรมาส 1 สิ้้�นสุด
ุ 31 ธัันวาคม 2562 ไทยเบฟได้้นำำ�น้ำำ�ดื่่�มช้้าง
และโซดาช้้างมารวมไว้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์จากเดิิมที่่�เคยอยู่่�ในกลุ่่�ม
NAB และสุุราตามลำำ�ดัับ เพื่่�อเพิ่่�มความชััดเจนในการทำำ�ธุรุ กิิจและ
ประสิิทธิผ
ิ ลในการบริิหารต้้นทุน
ุ และเพื่่�อแสดงการเปรีียบเทีียบ
บริิษััทจึึงปรัับปรุุงข้้อมููลของส่่วนงานตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2561 ถึึง
30 กัันยายน 2562
ตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2562 กลุ่่�มได้้ถืือปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 (TFRS 15) โดยใช้้วิธีีรั
ิ บ
ั รู้้�ผลกระทบสะสม
ของการเริ่่ม
ั ไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ก่่อนวัันที่่�
� ใช้้ครั้้ง� แรกกัับสััญญาที่่�ยัง
1 ตุุลาคม 2562 โดยปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
ดัังนั้้�น กลุ่่�มจึึงไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลที่่�เคยรายงานไว้้ตามมาตรฐานการ
บััญชีี ฉบัับที่่� 18 (TAS 18) และการตีีความตามมาตรฐานที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
ตามมาตรฐาน TFRS 15 กลุ่่�มจะรัับรู้้�รายได้้เมื่่�อลููกค้้ามีีอำำ�นาจ
ควบคุุมสิิ นค้้าหรืือบริิการในจำำ�นวนที่่�สะท้้อนถึึงสิ่่� งตอบแทนที่่�
กลุ่่�มคาดว่่าจะมีีสิิทธิไิ ด้้รับ
ั แต่่ไม่่รวมจำำ�นวนที่่�เก็็บแทนบุุคคลที่่�สาม
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่� ม และแสดงสุุทธิจ
ิ ากส่่วนลดการค้้าและส่่วนลดตาม
ปริิมาณ โดยมีีการใช้้วิจ
ิ ารณญาณในการพิิ จารณาจัังหวะเวลา
ส่่งมอบการควบคุุม เพื่่� อประเมิินว่่าจะรัับรู้้�รายได้้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่่�ง หรืือตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�ง ในขณะที่่�มาตรฐานการบััญชีี TAS
18 กลุ่่�มบริิษััทรับ
ั รู้้�รายได้้จากการขายสิิ นค้้าเมื่่�อได้้โอนความเสี่่� ยง
และผลตอบแทนที่่�มีีนััยสำำ �คััญของความเป็็นเจ้้าของสิิ นค้้าให้้แก่่
ผู้้�ซื้้�อแล้้ว และรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริิการตามขั้้�นความสำำ�เร็็จ
ของรายการ ณ วัันสิ้้� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่่�มจะไม่่รัับรู้้�รายได้้
ถ้้าฝ่่ายบริิหารยัังมีีการควบคุุมหรืือบริิหารสิิ นค้้าที่่�ขายไปแล้้วนั้้�น
หรืือมีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีนััยสำำ �คััญในการได้้รับ
ั ประโยชน์์
เชิิงเศรษฐกิิจจากการขายสิินค้้าหรืือให้้บริิการนั้้�น ผลกระทบ
ของการเปลี่่�ยนแปลงต่่องบการเงิิน โปรดพิิจารณาหมายเหตุุ 3
ประกอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีอิิสระที่่�ได้้ทำำ�การตรวจสอบ
ในไตรมาส 3 สิ้้�นสุด
ุ 30 มิิถุน
ุ ายน 2562 บริิษััท คอฟฟี่่�คอนเซปต์์
(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั (“CCT”) ซึ่่ง
� เป็็นบริิษัท
ั ที่่จั
� ดตั้้
ั ง
� ขึ้้�นในประเทศไทย
ได้้ทำ�สั
ำ ัญญาซื้้�อขายหุ้้�นที่่อ
� อกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของบริิษัท
ั สตาร์์บััคส์์
คอฟฟี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งบริิหารและดำำ�เนิินกิิจการร้้านกาแฟ
สตาร์์บััคส์์ในประเทศไทย บริิษััทได้้รับ
ั รู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรด้้วยวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียร้้อยละ 9.28 โดยเริ่่ม
ุ ายน 2562
� ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุน
ภายใต้้สายงานธุุรกิิจอาหาร
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2561 สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั หลัักทรััพย์์
แห่่งเวีียดนามได้้ออกหนัังสืืออนุุมัติ
ั ิให้้ซาเบโก้้ยกเลิิกข้้อจำำ�กััด
เรื่่�องสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของนัักลงทุุนต่่างชาติิในซาเบโก้้

119

ส่่งผลให้้การแปลงสภาพเงิินกู้้�เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
เวีียดนาม เบฟเวอเรจ คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด (“เวีียดนาม เบฟเวอเรจ”)
และเบีียร์์โค ลิิมิเิ ต็็ด (จััดตั้้�งในฮ่่องกง) (“เบีียร์์โค”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ทางอ้้อมของไทยเบฟในการพิิจารณาปรัับโครงสร้้างหนี้้�เงิินกู้้�
เวีียดนาม เบฟเวอเรจและเบีียร์์โคได้้เข้้าทำำ�สััญญาแปลงสภาพเงิินกู้้�
และดอกเบี้้�ยทั้้�งหมด (จำำ�นวน 111,208,798,000,000 ดอง หรืือเท่่ากัับ
4,892,600,000 ดอลลาร์์สหรััฐ โดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่�ยน 22,730 ดอง
ต่่อดอลลาร์์สหรััฐ (“อััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ใช้้อ้า้ งอิิง”)) เพื่่�อเพิ่่�มทุุน
จดทะเบีียนของเวีียดนาม เบฟเวอเรจ
กรมการวางแผนและการลงทุุนแห่่งเวีียดนามประจำำ�กรุุงฮานอยได้้ออก
หนัังสืือแจ้้งการสนัับสนุุนเงิินทุน
ุ /การซื้้�อหุ้้�น/การลงทุุนโดยนัักลงทุุน
ต่่างชาติิ (หนัังสืืออนุุมัติ
ั ก
ิ ารควบรวมกิิจการ) เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2561
และ 28 ธัันวาคม 2561 สำำ�หรัับการเพิ่่�มทุุนของเวีียดนาม เบฟเวอเรจโดย
นัักลงทุุนต่่างชาติิเป็็นจำ�นวน
ำ
22,957,300,000,000 ดอง (หรืือเท่่ากัับ
1,010,000,000 ดอลลาร์์สหรััฐ เมื่่�อคิิดตามอััตราแลกเปลี่่ย
� นที่่ใ� ช้้อ้า้ งอิิง)
และ 111,208,798,000,000 ดอง (หรืือเท่่ากัับ 4,892,600,000
ดอลลาร์์สหรััฐ เมื่่�อคิิดตามอััตราแลกเปลี่่ย
� นที่่ใ� ช้้อ้า้ งอิิง) ตามลำำ�ดับ
ั
ทั้้�งนี้้�เวีียดนาม เบฟเวอเรจได้้เพิ่่ม
� ทุุนจดทะเบีียนจาก 681,663,260,000 ดอง
เป็็น 111,890,461,260,000 ดอง
ผลจากการที่่�เบีียร์์โคเข้้าลงทุุนในเวีียดนาม เบฟเวอเรจ ทำำ�ให้้เวีียดนาม
เบฟเวอเรจเปลี่่�ยนจากการเป็็นบริิษััทจำ�กั
ำ ัดที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวเป็็น
บริิษััทจำ�กั
ำ ัดที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นหลายราย นอกจากนี้้� เวีียดนาม เบฟเวอเรจ
ยัังได้้รับ
ั หนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนบริิษััทฉบัับใหม่่เพื่่�อเป็็น
หลัักฐานแสดงการเปลี่่�ยนโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นและทุุนจดทะเบีียนจาก
กรมการวางแผนและการลงทุุนแห่่งเวีียดนามประจำำ�กรุุงฮานอยเมื่่�อ
วัันที่่� 2 มกราคม 2562
ผลจากการแปลงสภาพหนี้้�เสร็็จสิ้้�น ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบัน
ั เบีียร์์โคถืือหุ้้�นใน
เวีียดนาม เบฟเวอเรจ คิิดเป็็นจำ�นวน
ำ
เงิิน 111,208,798,000,000 ดอง
(ประมาณ 99.39%)
ต่่อมาเบีียร์์โคได้้เข้้าทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อหุ้้�นในเวีียดนาม เอฟแอนด์์บีี อััลไลแอนซ์์
อิินเวสท์์เมนท์์ จอยท์์ สต็็อก คอมพานีี (“เวีียดนาม เอฟแอนด์์บี”ี )
เพิ่่�มอีีก 34,083,164 หุ้้�น ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณ 50% ของทุุนจดทะเบีียน
ของเวีียดนาม เอฟแอนด์์บีี จากผู้้�ถืือหุ้้�นรายหนึ่่�งของเวีียดนาม
เอฟแอนด์์บีี ซึ่่�งเป็็นบุคค
ุ ลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มไทยเบฟ
ตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ 10,000 ดองต่่อหุ้้�น มููลค่่าการซื้้�อขายรวมคืือ
340,831,640,000 ดอง หรืือเท่่ากัับ 14,719,569.86 ดอลลาร์์สหรััฐ
ตามอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ใช้้อ้า้ งอิิงคืือ 23,155 ดองต่่อดอลลาร์์สหรััฐ
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กรมการวางแผนและการลงทุุนแห่่งเวีียดนามประจำำ�กรุุงฮานอยได้้ออกหนัังสืือแจ้้งการสนัับสนุุนเงิินทุน
ุ /การซื้้�อหุ้้�น/การลงทุุนโดยนัักลงทุุน
ต่่างชาติิ (หนัังสืืออนุุมัติ
ั ก
ิ ารควบรวมกิิจการ) ที่่จำ
� �ำ เป็็นต้อ
้ งใช้้สำำ�หรัับการซื้้�อหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม 2562 นอกจากนี้้� เวีียดนาม เอฟแอนด์์บีี
ยัังได้้รับ
ั หนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนบริิษััทฉบัับแก้้ไขครั้้�งที่่� 7 เพื่่�อเป็็นหลัักฐานแสดงการเปลี่่�ยนโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นจากกรมการวางแผน
และการลงทุุนแห่่งเวีียดนามประจำำ�กรุุงฮานอยเมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 การเข้้าซื้้�อหุ้้�นครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบัน
ั เบีียร์์โคถืือหุ้้�น 67,484,663 หุ้้�นใน
เวีียดนาม เอฟแอนด์์บีี (เท่่ากัับประมาณ 99% ของทุุนจดทะเบีียนของเวีียดนาม เอฟแอนด์์บีี) ส่่วนทุุนจดทะเบีียนของเวีียดนาม เอฟแอนด์์บีีที่่�
เหลืืออีีก 1% ยัังคงถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นชาวเวีียดนาม
จากการที่่�เบีียร์์โคเข้้าซื้้�อหุ้้�นในเวีียดนาม เอฟแอนด์์บีีคิิดเป็็นมูล
ู ค่่า 493 ล้้านบาทและแปลงสภาพหนี้้�กัับเวีียดนาม เบฟเวอเรจเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
ธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้มีีผลตามกฎหมายเมื่่�อวัันที่่� 2 มกราคม 2562 ทำำ�ให้้กลุ่่�มไทยเบฟมีีส่่วนได้้เสีียในซาเบโก้้ 53.58% และรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อยโดยไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจควบคุุม
บริิษััทได้้ออกหุ้้�นกู้้�ชุุดที่่� 1 ปีี 2562 ซึ่่�งมีีอายุุตั้้�งแต่่ 2 ปีีถึึง 10 ปีี รวมเป็็นเงิินต้้นจำ�นวน
ำ
53,000 ล้้านบาทในเดืือนมีีนาคม 2562 เพื่่�อนำำ�เงิินจาก
การออกหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวไปชำำ�ระเงิินกู้้�ระยะสั้้�นที่่�เป็็นสกุล
ุ เงิินบาท

ผลประกอบการสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
กลุ่่�มบริิษััท
งวด 12 เดืือน ปีี 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

รวม
(หน่่วย:ล้้านบาท)

กลุ่่�มไทยเบฟ

F&N/FPL

253,481

-

253,481

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

74,861

-

74,861

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและ
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

44,388

2,648

47,036

กำำ�ไรสุุทธิิ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

26,345

2,380

28,725

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

43,896

2,648

46,544

กำำ�ไรสุุทธิิ รวมค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

23,685

2,380

26,065

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

23,032

2,380

25,412

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

20,372

2,380

22,752

21,939

-

21,939

ธุุรกิิจเบีียร์์

825

-

825

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์

306

-

306

ธุุรกิิจอาหาร

(38)

-

(38)

(2,660)

-

(2,660)

-

2,380

2,380

รายได้้จากการขาย

จำำ�แนกตามธุุรกิิจ:
ธุุรกิิจสุุรา

ค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
F&N/FPL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

งวด 12 เดืือน ปีี 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) (ปรัับปรุุงใหม่่)
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รวม
(หน่่วย:ล้้านบาท)

กลุ่่�มไทยเบฟ

F&N/FPL

267,357

-

267,357

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

77,391

-

77,391

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายจากการดำำ�เนิินงานปกติิ

40,913

4,183

45,096

กำำ�ไรสุุทธิิ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

22,167

3,916

26,083

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

40,913

4,183

45,096

กำำ�ไรสุุทธิิ รวมค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

22,167

3,916

26,083

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษัท
ั ใหญ่่ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

19,357

3,916

23,273

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

19,357

3,916

23,273

19,004

-

19,004

954

-

954

(1,019)

-

(1,019)

418

-

418

ค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

-

-

-

F&N/FPL

-

3,916

3,916

กลุ่่�มไทยเบฟ

F&N/FPL

(13,876)

-

(13,876)

(2,530)

-

(2,530)

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

3,475

(1,535)

1,940

กำำ�ไรสุุทธิิ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

4,178

(1,536)

2,642

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

2,983

(1,535)

1,448

กำำ�ไรสุุทธิิ รวมค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

1,518

(1,536)

(18)

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษัท
ั ใหญ่่ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

3,675

(1,536)

2,139

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

1,015

(1,536)

(521)

ธุุรกิิจสุุรา

2,935

-

2,935

ธุุรกิิจเบีียร์์

(129)

-

(129)

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์

1,325

-

1,325

ธุุรกิิจอาหาร

(456)

-

(456)

(2,660)

-

(2,660)

-

(1,536)

(1,536)

รายได้้จากการขาย

จำำ�แนกตามธุุรกิิจ:
ธุุรกิิจสุุรา
ธุุรกิิจเบีียร์์
ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
ธุุรกิิจอาหาร

เพิ่�่มขึ้้�น (ลดลง)
รายได้้จากการขาย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

รวม
(หน่่วย:ล้้านบาท)

จำำ�แนกตามธุุรกิิจ:

ค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
F&N/FPL
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รวม
(หน่่วย: ล้้านบาท)

% เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

กลุ่่�มไทยเบฟ

F&N/FPL

รายได้้จากการขาย

(5.2)

-

(5.2)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

(3.3)

-

(3.3)

8.5

(36.7)

4.3

18.8

(39.2)

10.1

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

7.3

(36.7)

3.2

กำำ�ไรสุุทธิิ รวมต้้นทุนค่่
ุ าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

6.8

(39.2)

(0.1)

19.0

(39.2)

9.2

5.2

(39.2)

(2.2)

ธุุรกิิจสุุรา

15.4

-

15.4

ธุุรกิิจเบีียร์์

(13.5)

-

(13.5)

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์

130.0

-

130.0

ธุุรกิิจอาหาร

(109.1)

-

(109.1)

ค่่าใช้้จ่่าย และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(100.0)

-

(100.0)

-

(39.2)

(39.2)

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและ
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย จากการดำำ�เนิินงานปกติิ
กำำ�ไรสุุทธิิ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่ จากการดำำ�เนิินงานปกติิ
การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
จำำ�แนกตามธุุรกิิจ:

F&N/FPL

สำำ�หรัับผลประกอบการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทมีีรายได้้จากการขายรวม 253,481 ล้้านบาท ลดลง 13,876 ล้้านบาทหรืือ
5.2% จากจำำ�นวน 267,357 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากยอดขายของธุุรกิิจเบีียร์์ลดลง 11.3% ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ลดลง 3.1%
และธุุรกิิจอาหารลดลง 15.4% แม้้ยอดขายของธุุรกิิจสุุราจะเพิ่่�มขึ้้�น 2.2%
กำำ�ไรขั้้�นต้นจำ
้ �นวน
ำ
74,861 ล้้านบาท ลดลง 3.3% หรืือ 2,530 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 77,391 ล้้านบาทในปีีที่แ
่� ล้้ว เนื่่�องจากกำำ�ไรขั้้�นต้น
้ ของธุุรกิิจเบีียร์์
ลดลง 11.2% และธุุรกิิจอาหารลดลง 15.8% แม้้กำ�ำ ไรขั้้�นต้น
้ ของธุุรกิิจสุุราจะเพิ่่�มขึ้้�น 2.7% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์เพิ่่�มขึ้้�น 7.6%
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) จำำ�นวน 47,036 ล้้านบาทจากการดำำ�เนิินงานตามปกติิ เพิ่่�มขึ้้�น
4.3% หรืือ 1,940 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 45,096 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจาก EBITDA ของธุุรกิิจสุุราเพิ่่�มขึ้้�น 9.0% ธุุรกิิจเบีียร์์เพิ่่�มขึ้้�น 2.9%
และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์เพิ่่�มขึ้้�น 240.5% แม้้ EBITDA ของธุุรกิิจอาหารจะลดลง 42.9% และ F&N/FPL ลดลง 36.7%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) รวมค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จำำ�นวน 46,544 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 3.2% หรืือ 1,448 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 45,096 ล้้านบาทใน
ปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจาก EBITDA ของธุุรกิิจสุุราเพิ่่�มขึ้้�น 9.0% ธุุรกิิจเบีียร์์เพิ่่�มขึ้้�น 2.9% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์เพิ่่�มขึ้้�น 240.5% แม้้
EBITDA ของธุุรกิิจอาหารจะลดลง 42.9% F&N/FPL ลดลง 36.7% และในปีีนี้้�มีีค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับ
โครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จำำ�นวน 492 ล้้านบาท
กำำ�ไรสุุทธิจ
ิ ากการดำำ�เนิินงานตามปกติิจำ�นวน
ำ
28,725 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 10.1% หรืือ 2,642 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 26,083 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว
เนื่่�องจากกำำ�ไรสุุทธิข
ิ องธุุรกิิจสุุราเพิ่่�มขึ้้�น 14.7% ธุุรกิิจเบีียร์์เพิ่่�มขึ้้�น 7.3% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์เปลี่่�ยนจากขาดทุุนสุทธิ
ุ ม
ิ าเป็็น
กำำ�ไรสุุทธิจึึ
ิ งทำำ�ให้้มีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 165.7% แม้้กำำ�ไรสุุทธิข
ิ อง F&N/FPL จะลดลง 39.2% และธุุรกิิจอาหารเปลี่่�ยนจากกำำ�ไรสุุทธิม
ิ าเป็็นขาดทุุนสุทธิ
ุ ิ
จึึงทำำ�ให้้กำำ�ไรลดลง 121.4%
กำำ�ไรสุุทธิริ วมค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จำำ�นวน 26,065 ล้้านบาท ลดลง
0.1% หรืือ 18 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 26,083 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากกำำ�ไรสุุทธิข
ิ อง F&N/FPL ลดลง 39.2% ธุุรกิิจอาหารเปลี่่�ยนจากกำำ�ไร
สุุทธิม
ิ าเป็็นขาดทุุนสุทธิ
ุ จึึ
ิ งทำำ�ให้้กำำ�ไรลดลง 121.4% และในปีีนี้้�มีีค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
จำำ�นวน 2,660 ล้้านบาท แม้้กำำ�ไรสุุทธิข
ิ องธุุรกิิจสุุราจะเพิ่่�มขึ้้�น 14.7% ธุุรกิิจเบีียร์์เพิ่่�มขึ้้�น 7.3% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์เปลี่่�ยนจาก
ขาดทุุนสุทธิ
ุ ม
ิ าเป็็นกำำ�ไรสุุทธิจึึ
ิ งทำำ�ให้้มีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 165.7%
กำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจากการดำำ�เนิินงานตามปกติิจำ�นวน
ำ
25,412 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 9.2% หรืือ 2,139 ล้้านบาท จากจำำ�นวน
23,273 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากกำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจากธุุรกิิจสุุราเพิ่่�มขึ้้�น 15.4% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
จากขาดทุุนที่่เ� ป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมาเป็็นกำ�ำ ไรเปลี่่ย
� นแปลง 130.0% แม้้กำ�ำ ไรที่่เ� ป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจากธุุรกิิจเบีียร์์จะลดลง 13.5%
ธุุรกิิจอาหารจากกำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมาเป็็นขาดทุุนเปลี่่�ยนแปลง 109.1% และ F&N/FPL ลดลง 39.2%
กำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทรวมค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จำำ�นวน
22,752 ล้้านบาท ลดลง 2.2% หรืือ 521 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 23,273 ล้้านบาทในปีีที่่�แล้้ว เนื่่�องจากกำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจากธุุรกิิจ
เบีียร์์ลดลง 13.5% ธุุรกิิจอาหารเปลี่่�ยนจากกำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมาเป็็นขาดทุุนจึึงทำำ�ให้้กำำ�ไรลดลง 109.1% กำำ�ไรที่่�เป็็นของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นจาก F&N/FPL ลดลง 39.2% และในปีีนี้้�มีีค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวและการใช้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์จำำ�นวน 2,660 ล้้านบาท แม้้กำำ�ไรที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจากธุุรกิิจสุุราจะเพิ่่�มขึ้้�น 15.4% และธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์จากขาดทุุนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมาเป็็นกำำ�ไรเปลี่่�ยนแปลง 130.0%
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หน่่วย: ล้้านบาท
สะสม 12 เดืือนสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน 2563
เครื่่�องดื่่�ม
% ต่่อ
ไม่่ผสม
รายได้้ แอลกอฮอล์์

% ต่่อ
รายได้้

อาหาร

% ต่่อ ตััดรายการ % ต่่อ
รายได้้ ระหว่่างกััน รายได้้

100.0

16,281

100.0

13,172

100.0

83,002

77.7

10,225

62.8

7,417

56.3

(78)

55.7 178,620

70.5

23,869

22.3

6,056

37.2

5,755

43.7

(62)

44.3

74,861

29.5

5.0

11,054

10.3

4,375

26.9

3,480

26.4

(94)

67.1

24,626

9.7

6.1

4,629

4.3

1,735

10.7

2,224

16.9

(69)

49.3

15,675

6.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,276

22.4

8,186

7.7

(54)

(0.3)

51

0.4

101

(72.1)

34,560

13.6

สุุรา

% ต่่อ
รายได้้

เบีียร์์

รายได้้จากการขาย

117,297

100.0

106,871

ต้้นทุน
ุ ขาย

78,054

66.5

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

39,243

33.5

ต้้นทุน
ุ ในการจััดจำ�ำ หน่่าย

5,811

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

7,156

ต้้นทุน
ุ บริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงานจากการปรัับปรุุง
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้อื่่น
� /ดอกเบี้้�ยรัับ

รวม

% ต่่อ
รายได้้

(140) 100.0 253,481

100.0

531

0.5

2,030

1.9

710

4.4

93

0.7

(101)

72.1

3,263

1.3

26,807

22.9

10,216

9.6

656

4.0

144

1.1

-

-

37,823

14.9

ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

1,041

0.9

5,242

4.9

178

1.1

319

2.4

-

-

6,780

2.7

ภาษีีเงิินได้้

3,495

3.0

1,455

1.4

(178)

(1.1)

(74)

(0.6)

-

-

4,698

1.9

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวม F&N/FPL
ค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

22,271

19.0

3,519

3.3

656

4.0

(101)

(0.8)

-

-

26,345

10.4

1,703

1.5

2,610

2.4

1,428

8.8

824

6.3

-

-

6,565

2.6

28,510

24.3

12,826

12.0

2,084

12.8

968

7.3

-

-

44,388

17.5

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้

ค่่าเสื่่�อมราคา & ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
ไม่่รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
ผลการดำำ�เนิินงาน F&N/FPL:
ผลการดำำ�เนิินงาน

2,648

1.0

ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

(268)

(0.1)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิข
ิ อง F&N/FPL

2,380

0.9

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายของ F&N/FPL

2,648

1.0

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

28,725

11.3

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

47,036

18.6

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวจาก:
ค่่าใช้้จ่่ายจากที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(492)

(0.2)

ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(2,168)

(0.9)

รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียว

(2,660)

(1.0)

กำำ�ไรสุุทธิิ

26,065

10.3

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

46,544

18.4

23,032

9.1

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่
ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

25,412

10.0

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่
รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

22,752

9.0

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของ
บริิษััทใหญ่่ ไม่่รวม F&N/FPL
และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

21,939

18.7

825

0.8

306

1.9

(38)

(0.3)

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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หน่่วย: ล้้านบาท
สะสม 12 เดืือนสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่)

สุุรา

% ต่่อ
รายได้้

เบีียร์์

100.0 120,422

เครื่่�องดื่่�ม
% ต่่อ
ไม่่ผสม
รายได้้ แอลกอฮอล์์

% ต่่อ
รายได้้

อาหาร

% ต่่อ ตััดรายการ % ต่่อ
รายได้้ ระหว่่างกััน รายได้้

100.0

16,796

100.0

15,561

100.0

รวม

% ต่่อ
รายได้้

(228) 100.0 267,357

100.0

รายได้้จากการขาย

114,806

ต้้นทุน
ุ ขาย

76,592

66.7

93,545

77.7

11,170

66.5

8,730

56.1

(71)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

38,214

33.3

26,877

22.3

5,626

33.5

6,831

43.9

(157)

68.9

77,391

28.9

31.1 189,966

71.1

ต้้นทุน
ุ ในการจััดจำ�ำ หน่่าย

6,801

5.9

13,735

11.4

4,807

28.6

3,511

22.6

(141)

61.8

28,713

10.7

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

6,927

6.0

5,093

4.2

1,837

10.9

2,454

15.8

(140)

61.4

16,171

6.0

391

0.3

170

0.1

204

1.2

33

0.2

-

-

798

0.3

24,095

21.0

7,879

6.5

(1,222)

(7.3)

833

5.4

124 (54.4)

31,709

11.9

308

0.3

1,852

1.5

437

2.6

97

0.6

(124)

54.4

2,570

1.0

24,403

21.3

9,731

8.1

(785)

(4.7)

930

6.0

-

-

34,279

12.8

ต้้นทุน
ุ บริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงานจากการปรัับปรุุง
พระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองแรงงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้อื่่น
� /ดอกเบี้้�ยรัับ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้
ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

1,161

1.0

5,143

4.3

258

1.5

321

2.1

-

-

6,883

2.6

ภาษีีเงิินได้้

3,830

3.3

1,307

1.1

(45)

(0.3)

137

0.9

-

-

5,229

2.0

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวม F&N/FPL
ค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

19,412

16.9

3,281

2.7

(998)

(5.9)

472

3.0

-

-

22,167

8.3

1,741

1.5

2,731

2.3

1,397

8.3

765

4.9

-

-

6,634

2.5

26,144

22.8

12,462

10.3

612

3.6

1,695

10.9

-

-

40,913

15.3

4,183

1.6

ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

(267)

(0.1)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิข
ิ อง F&N/FPL

3,916

1.5

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายของ F&N/FPL

4,183

1.6

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

26,083

9.8

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย ไม่่รวมต้้นทุนค่่
ุ าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

45,096

16.9

-

-

ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

-

-

รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียว

-

-

ค่่าเสื่่�อมราคา & ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
ไม่่รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
ผลการดำำ�เนิินงาน F&N/FPL:
ผลการดำำ�เนิินงาน

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวจาก:
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

กำำ�ไรสุุทธิิ

26,083

9.8

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อม
ราคา และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

45,096

16.9

19,357

7.2

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่
ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

23,273

8.7

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษัท
ั ใหญ่่
รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

23,273

8.7

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของ
บริิษััทใหญ่่ ไม่่รวม F&N/FPL
และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

19,004

16.6

954

0.8

(1,019)

(6.1)

418

2.7

-

-
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หน่่วย: ล้้านบาท
สะสม 12 เดืือนสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน 2563 เปรีียบเทีียบ 2562 เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
%
เปลี่่�ยน
สุุรา แปลง
รายได้้จากการขาย

2,491

2.2

% เครื่่�องดื่่�ม
%
เปลี่่�ยน
ไม่่ผสม เปลี่่�ยน
เบีียร์์ แปลง แอลกอฮอล์์ แปลง

%
%
เปลี่่�ยน ตััดรายการ เปลี่่�ยน
อาหาร แปลง ระหว่่างกััน แปลง

%
เปลี่่�ยน
รวม แปลง

(13,551)

(11.3)

(515)

(3.1) (2,389)

(15.4)

88

38.6 (13,876)

(5.2)

(8.5)

(1,313)

(15.0)

(7)

(9.9) (11,346)

(6.0)

7.6 (1,076)

(15.8)

95

60.5

(2,530)

(3.3)

ต้้นทุน
ุ ขาย

1,462

1.9 (10,543)

(11.3)

(945)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

1,029

2.7

(3,008)

(11.2)

430

ต้้นทุน
ุ ในการจััดจำ�ำ หน่่าย

(990)

(14.6)

(2,681)

(19.5)

(432)

(9.0)

(31)

(0.9)

47

33.3

(4,087)

(14.2)

229

3.3

(464)

(9.1)

(102)

(5.6)

(230)

(9.4)

71

50.7

(496)

(3.1)

(33) (100.0)

-

-

(93.9)

(23)

(18.5)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ต้้นทุน
ุ บริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงานจากการปรัับปรุุง
พระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองแรงงาน

(391) (100.0)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการดำำ�เนิินงาน

2,181

9.1

รายได้้อื่่น
� /ดอกเบี้้�ยรัับ

(170) (100.0)

307

3.9

(204) (100.0)

1,168

95.6

(782)

(798) (100.0)

2,851

9.0

223

72.4

178

9.6

273

62.5

(4)

(4.1)

23

18.5

693

27.0

2,404

9.9

485

5.0

1,441

183.6

(786)

(84.5)

-

-

3,544

10.3

ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

(120)

(10.3)

99

1.9

(80)

(31.0)

(2)

(0.6)

-

-

(103)

(1.5)

ภาษีีเงิินได้้

(335)

(8.7)

148

11.3

(133) (295.6)

(211) (154.0)

-

-

(531)

(10.2)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวม F&N/FPL
ค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

2,859

14.7

238

7.3

1,654

165.7

(573)

(121.4)

-

-

4,178

18.8

(38)

(2.2)

(121)

(4.4)

31

2.2

59

7.7

-

-

(69)

(1.0)

2,366

9.0

364

2.9

1,472

240.5

(727)

(42.9)

-

-

3,475

8.5

ผลการดำำ�เนิินงาน

(1,535)

(36.7)

ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน

(1)

(0.4)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิข
ิ อง F&N/FPL

(1,536)

(39.2)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายของ F&N/FPL

(1,535)

(36.7)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่าย
และภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

2,642

10.1

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

1,940

4.3

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีีเงิินได้้

ค่่าเสื่่�อมราคา & ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
ไม่่รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
ผลการดำำ�เนิินงาน F&N/FPL:

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียวจาก:
ค่่าใช้้จ่่ายจากที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(492) (100.0)

ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปการรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(2,168) (100.0)

รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้ง� เดีียว

(2,660) (100.0)

กำำ�ไรสุุทธิิ

(18)

(0.1)

1,448

3.2

3,675

19.0

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่
ไม่่รวมค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

2,139

9.2

การแบ่่งปัันกำ�ำ ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษััทใหญ่่
รวม F&N/FPL และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(521)

(2.2)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าจััดจำ�ำ หน่่าย
การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ส่่วนที่่�เป็็นของ
บริิษััทใหญ่่ ไม่่รวม F&N/FPL
และค่่าใช้้จ่่ายและภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

2,935

15.4

(129)

(13.5)

1,325

130.0

(456) (109.1)

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ธุุรกิิจสุุรา
รายได้้จากการขายในรอบปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 117,297 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,491 ล้้านบาทหรืือ 2.2% ปริิมาณขายสุุรารวม
ธุุรกิิจสุุราของกลุ่่�มแกรนด์์รอยััล 667.9 ล้้านลิิตร เพิ่่�มขึ้้�น 0.2% และปริิมาณขายน้ำำ�โซดา 42.7 ล้้านลิิตร ลดลง 0.4%
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจำ�นวน
ำ
39,243 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,029 ล้้านบาทหรืือ 2.7% สาเหตุุหลัักมาจากรายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�น
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) จำำ�นวน 28,510 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,366 ล้้านบาทหรืือ 9.0%
สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นและต้้นทุน
ุ ในการจััดจำ�ำ หน่่ายลดลง
กำำ�ไรสุุทธิจำ
ิ �นวน
ำ
22,271 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,859 ล้้านบาทหรืือ 14.7% สาเหตุุหลัักมาจาก EBITDA เพิ่่�มขึ้้�น
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน 21,939 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,935 ล้้านบาทหรืือ 15.4% สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิเิ พิ่่�มขึ้้�น

ธุุรกิิจเบีียร์์
รายได้้จากการขายในรอบปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 106,871 ล้้านบาท ลดลง 13,551 ล้้านบาทหรืือ 11.3% ปริิมาณการขายเบีียร์์รวม
ธุุรกิิจเบีียร์์ของซาเบโก้้ 2,357.7 ล้้านลิิตร ลดลง 12.7% ปริิมาณการขายไม่่รวมธุุรกิิจเบีียร์์ของซาเบโก้้ 796.6 ล้้านลิิตร ลดลง 0.9% ปริิมาณขาย
รวมของโซดาช้้างและน้ำำ�ดื่่ม
� ช้้าง 78.2 ล้้านลิิตร ลดลง 27.6%
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจำ�นวน
ำ
23,869 ล้้านบาท ลดลง 3,008 ล้้านบาทหรืือ 11.2% สาเหตุุหลัักมาจากรายได้้จากการขายลดลง
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) จำำ�นวน 12,826 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 364 ล้้านบาทหรืือ 2.9%
สาเหตุุหลัักมาจากค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานลดลง แม้้กำำ�ไรขั้้�นต้้นจะลดลง
กำำ�ไรสุุทธิจำ
ิ �นวน
ำ
3,519 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 238 ล้้านบาทหรืือ 7.3% สาเหตุุหลัักมาจาก EBITDA เพิ่่�มขึ้้�น
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน 825 ล้้านบาท ลดลง 129 ล้้านบาทหรืือ 13.5% สาเหตุุหลัักมาจากต้้นทุนท
ุ างการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
รายได้้จากการขายในรอบปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 16,281 ล้้านบาท ลดลง 515 ล้้านบาทหรืือ 3.1% สาเหตุุหลัักมาจากสััดส่่วน
การขายสิินค้้า ปริิมาณขายรวม 1,578.2 ล้้านลิิตร ลดลง 61.7 ล้้านลิิตรหรืือ 3.8% ปริิมาณขายเครื่่�องดื่่�มอััดลมลดลง 37.2 ล้้านลิิตรหรืือ
12.3% น้ำำ�ดื่่�มลดลง 8.7 ล้้านลิิตรหรืือ 0.8% ชาพร้้อมดื่่�มลดลง 4.3 ล้้านลิิตรหรืือ 1.8% เครื่่�องดื่่�มจัับใจลดลง 9.6 ล้้านลิิตรหรืือ 36.2% และ
เครื่่�องดื่่�ม 100พลััส ลดลง 1.5 ล้้านลิิตรหรืือ 23.4%
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจำ�นวน
ำ
6,056 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 430 ล้้านบาทหรืือ 7.6% สาเหตุุหลัักมาจากต้้นทุน
ุ ขายลดลง แม้้รายได้้จากการขายจะลดลง
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) จำำ�นวน 2,084 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,472 ล้้านบาทหรืือ 240.5%
สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานลดลง และมีีรายได้้อื่่น
� เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งมาจากเงิิน
สิินไหมงวดสุุดท้้ายที่่�ได้้รับ
ั จากบริิษััทประกััน ทำำ�ให้้รับ
ั รู้้�เป็็นกำำ�ไรในหมวดรายได้้อื่่น
�
กำำ�ไรสุุทธิจำ
ิ �นวน
ำ
656 ล้้านบาท โดยเปลี่่�ยนจากขาดทุุนสุทธิ
ุ ม
ิ าเป็็นกำำ�ไรสุุทธิเิ ปลี่่�ยนแปลง 1,654 ล้้านบาทหรืือ 165.7% สาเหตุุหลัักมาจาก
EBITDA เพิ่่�มขึ้้�นและภาษีีลดลง
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน 306 ล้้านบาท เปลี่่�ยนจากขาดทุุนมาเป็็นกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่เปลี่่�ยนแปลง 1,325 ล้้านบาท
หรืือ 130.0% สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิเิ พิ่่�มขึ้้�น

ธุุรกิิจอาหาร
รายได้้จากการขายในรอบปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 13,172 ล้้านบาท ลดลง 2,389 ล้้านบาทหรืือ 15.4% สาเหตุุหลัักมาจากรายได้้
ของธุุรกิิจอาหารของโออิิชิล
ิ ดลง
กำำ�ไรขั้้�นต้้นจำ�นวน
ำ
5,755 ล้้านบาท ลดลง 1,076 ล้้านบาทหรืือ 15.8% สาเหตุุหลัักมาจากรายได้้จากการขายลดลง
กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย (EBITDA) จำำ�นวน 968 ล้้านบาท ลดลง 727 ล้้านบาทหรืือ 42.9% สาเหตุุ
หลัักมาจากกำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลง อย่่างไรก็็ตาม กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายและภาษีีเงิินได้้ (EBIT) มีีจำำ�นวน 144 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีโครงการ
ลดค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งต้้นทุน
ุ ขาย ค่่าเช่่า และเพิ่่�มผลิิตภาพแรงงานที่่�ได้้ผล
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ขาดทุุนสุทธิ
ุ จำ
ิ �นวน
ำ
101 ล้้านบาท เปลี่่�ยนแปลง 573 ล้้านบาท จากกำำ�ไรสุุทธิใิ นปีีที่่�แล้้ว หรืือ 121.4% สาเหตุุหลัักมาจาก EBITDA ลดลง
ขาดทุุนส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน 38 ล้้านบาท เปลี่่�ยนแปลง 456 ล้้านบาท จากกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ในปีีที่่�แล้้ว หรืือ 109.1%
สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิล
ิ ดลง

สถานะทางการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรัพย์์
ั รวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 433,520 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 26,024 ล้้านบาทหรืือ 6.39% เมื่่�อเทีียบกัับสิินทรัพย์์
ั รวม ณ
สิ้้�นเดืือนกัันยายน 2562 สาเหตุุหลัักมาจากสิินทรัพย์์
ั หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น 8,997 ล้้านบาท ซึ่่ง
� ส่่วนใหญ่่มาจากเงิินสดและเงิินสดในสถาบัันการเงิิน
เพิ่่�มขึ้้�น และสิินทรัพย์์
ั ไม่่หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น 17,027 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มาจากการมีีที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น และมีีเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วมและกิิจการร่่วมค้้าเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งมาจากผลต่่างอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่าหน่่วยงานต่่างประเทศ

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 254,115 ล้้านบาท ลดลง 3,059 ล้้านบาทหรืือ 1.19% เมื่่�อเทีียบกัับหนี้้�สิินรวม ณ สิ้้�นเดืือน
กัันยายน 2562 สาเหตุุหลัักมาจากการชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�
กำำ�หนดชำำ�ระคืืนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยจากธนาคารและหุ้้�นกู้้�มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี (กัันยายน 2564)

64,450

ครบกำำ�หนดชำำ�ระหลัังจากหนึ่่�งปีีแต่่ไม่่เกิินสองปีี (กัันยายน 2565)

48,445

ครบกำำ�หนดชำำ�ระหลัังจากสองปีี

103,764

รวม

216,659

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 179,405 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 29,083 ล้้านบาทหรืือ 19.35% เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรวม ณ สิ้้�นเดืือนกัันยายน 2562 สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสะสมเพิ่่�มขึ้้�นจากกำำ�ไรสุุทธิข
ิ องปีี หัักกลบกัับการจ่่ายเงิินปัน
ั ผลและผลต่่าง
อััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่าหน่่วยงานต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น

กระแสเงิินสด
เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 34,695 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นสุทธิ
ุ จ
ิ ากต้้นงวด 10,332 ล้้านบาท รายละเอีียด
ของกิิจกรรมมีีดัังนี้้�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

129

หน่่วย : ล้้านบาท
เงิินสดสุทธิ
ุ ไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

37,265

เงิินสดสุทธิ
ุ ิ (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

(7,523)

เงิินสดสุทธิ
ุ ิ (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

(24,952)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น

4,790

ผลกระทบจากการแปลงค่่างบการเงิิน

726

เงิินฝากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นสุทธิ
ุ ิ

4,816

เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นสุทธิ
ุ ิ

10,332

เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน ณ วัันต้้นงวด

24,363

เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน ณ วัันสิ้้�นงวด

34,695

เงิินสดสุทธิ
ุ ไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 37,265 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ลดลง 1,210 ล้้านบาท จากจำำ�นวน
38,476 ล้้านบาทในปีีที่แ
่� ล้้ว เนื่่�องจากเงิินทุน
ุ หมุุนเวีียนลดลง 3,633 ล้้านบาท ในขณะที่่มีี
� การเพิ่่�มขึ้้�นสุทธิ
ุ ิ 2,423 ล้้านบาท จากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รายการที่่ไ� ม่่ใช่่เงิินสดหัก
ั กัับการลดลงของกำำ�ไรสุุทธิิ
เงิินสดสุทธิ
ุ ใิ ช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนจำ�นวน
ำ
7,523 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ลดลง 922 ล้้านบาท จากจำำ�นวน 8,445 ล้้านบาท
ในปีีที่แ
่� ล้้ว สาเหตุุหลัักมาจากเงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อที่่ดิ
� น
ิ อาคาร และอุุปกรณ์์ลดลง
เงิินสดสุทธิ
ุ ใิ ช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำ�นวน
ำ
24,952 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ลดลง 6,224 ล้้านบาท จากจำำ�นวน
31,176 ล้้านบาท ในปีีที่่�แล้้วสาเหตุุหลัักมาจากการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ในปีีที่่�แล้้ว

อััตราส่่วนทางการเงิิน
30 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

0.95

1.58

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

1.42

1.71

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า) *

1.21

1.46

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยสุุทธิต่่
ิ อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า) *

1.01

1.30

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยสุุทธิต่่
ิ อ EBITDA (เท่่า) *

3.91

4.33

มููลค่่าสิินทรัพย์์สุ
ั
ทธิ
ุ ต่่
ิ อหุ้้�น (บาท)

5.68

4.61

0.91

0.93

* หนี้้�สิินที่่มีี
� ภาระดอกเบี้้�ยจากธนาคารและหุ้้�นกู้้�
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นสำำ�หรัับปีี (บาท)
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ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ต.ค. 2561 ก.ย. 2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

อายุุเฉลี่่�ยของลููกหนี้้�การค้้า (วััน)

7

6

ธุุรกิิจสุุรา : สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

58

55

ธุุรกิิจเบีียร์์ : สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

11

11

26

23

6

5

อายุุเฉลี่่�ยของสิินค้้าคงเหลืือ (วััน)

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ : สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
ธุุรกิิจอาหาร : สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
เหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั ภายหลัังจากวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

บริิษััททำำ�สััญญาเงิินกู้้�แบบทวิิภาคีีเพื่่�อกู้้�เงิินรวมเป็็นจำ�นวน
ำ
40,000 ล้้านบาท (“วงเงิินกู้้�ระยะสั้้� น”) กัับธนาคารพาณิิชย์์หกแห่่ง
(“ธนาคาร”) เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2563
บริิษััทมีีการลดหนี้้�ในงบดุุลโดยใช้้กระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานและได้้พิิจารณาแผนการลดหนี้้�ด้ว้ ยวิิธีีการอื่่�น ๆ แต่่เนื่่�องจากแผน
เหล่่านี้้�ขึ้้�นอยู่่�กับ
ั สถานการณ์์เศรษฐกิิจโลก ซึ่่ง
� อาจมีีความไม่่แน่่นอนหลายประการในช่่วงระยะสั้้�น บริิษััทจึึงตอบรัับวงเงิินกู้้�ระยะสั้้�นดัง
ั
กล่่าวเพื่่�อให้้บริิษััทมีีความยืืดหยุ่่�นด้้านการเงิิน มีีทางเลืือกที่่�จะใช้้กระแสเงิินสดของบริิษััท วงเงิินกู้้�ระยะสั้้�น หรืือเงิินทุน
ุ จากแหล่่งอื่่�น ๆ
เพื่่�อชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ซึ่่�งจะครบกำำ�หนดในเดืือนมีีนาคม 2564 โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นและแผนของบริิษััท รวมทั้้�งสถานการณ์์เศรษฐกิิจ
มหภาคในช่่วงเวลานั้้�น
วงเงิินกู้้�ระยะสั้้� นมีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
จำำ�นวนเงิินรวม:

40,000 ล้้านบาท

วััตถุุประสงค์์:

เพื่่�อชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ของไทยเบฟ 42,800 ล้้านบาทที่่จ
� ะครบกำำ�หนดในวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564 (จำำ�นวน 2,800 ล้้านบาท
ที่่เ� หลืือจะจ่่ายโดยใช้้กระแสเงิินสดของบริิษัท
ั )

ระยะเวลาเบิิกเงิินกู้้�:

ไม่่เกิินวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

ระยะเวลาชำำ�ระคืืน:

2 ปีีนัับจากวัันเบิิกเงิินกู้้�

อััตราดอกเบี้้�ย:

อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวที่่�เหมาะสม (อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง THBFIX + ส่่วนต่่าง)

ข้้อกำำ�หนดทางการเงิิน:

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่เกิิน 3:1 (อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเท่่ากัับ 1.21 ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563)

หลัักประกััน:

เงิินกู้้�ไม่่มีีหลัักประกััน

การชำำ�ระคืืนก่่อนครบ
กำำ�หนด:

ไม่่มีีค่่าธรรมเนีียมการชำำ�ระคืืนก่่อนครบกำำ�หนด ถ้้าเงิินที่่�นำำ�มาชำำ�ระคืืนมาจากการออกหุ้้�นกู้้� หรืือเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนของไทยเบฟ และ/หรืือถ้้าการชำำ�ระคืืนก่่อนกำำ�หนดเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงไว้้กัับธนาคาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
เงิินปัันผล
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายที่่จ
� ะเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นให้้จ่่ายเงิินปัน
ั ผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่า 50% ของกำำ�ไรสุุทธิห
ิ ลัังจากหัักทุุนสำำ�รองต่่าง ๆ
โดยพิิจารณาประกอบกัับกระแสเงิินสดและแผนการลงทุุน และความจำำ�เป็็นเหมาะสมอื่่�น ๆ ที่่ค
� ณะกรรมการเห็็นสมควร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 คณะกรรมการเสนอให้้จ่่ายเงิินปัน
ั ผลเป็็นจำ�นวน
ำ
เงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 11,553.23 ล้้านบาท
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ปีี 2563

ปีี 2562

11,553.23

12,054.50

25,116

25,114

เงิินปัน
ั ผลระหว่่างกาลต่่อหุ้้�น (บาท)

0.10

0.15

เงิินปัน
ั ผลงวดสุุดท้้ายต่่อหุ้้�น (บาท)

0.36

0.33

เงิินปัน
ั ผลรวมต่่อหุ้้�น (บาท)

0.46

0.48

อััตราการจ่่ายเงิินปัน
ั ผล (%)

50.55

51.61

0.91

0.93

เงิินปัน
ั ผลสำำ�หรัับปีี (ล้้านบาท)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออก (ล้้านหุ้้�น)

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)

132

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การบริหารความเสีย
่ ง
และปัจจัยเสีย
่ ง
กลุ่่ม
� บริิษััทไทยเบฟกำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของ
ความยั่่�งยืืน จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่อ
� าจส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุ
วััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายการเป็็นผู้้�นำ�ำ ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มครบวงจรที่่�
มั่่�นคงและยั่่�งยืืนของภููมิิภาคอาเซีียน พร้้อมสร้้างสรรค์์และแบ่่งปััน
คุุณค่่าจากการเติิบโตแก่่สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่าย โดยกำำ�หนดแนวทางในการปรัับตััวและเตรีียมความพร้้อม
ในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนต่่าง ๆ อัันเกิิดจาก
การเปลี่่ย
� นแปลงของบริิบทด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทได้้กำ�ำ หนดกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรของ ไทยเบฟ
ตามแนวทางของ COSO ซึ่่�งประกอบด้้วย นโยบายและโครงสร้้าง
การกำำ�กัับดููแลในการบริิหารความเสี่่�ยง แนวทางและกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงแบบบููรณาการอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนการปลููกฝัังและส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านการบริิหารความเสี่่ย
� ง
เพื่่�อลดโอกาสและความเสีียหายที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�น เพิ่่�มศัักยภาพในการ
แข่่งขัันทั้้�งในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหาร รวมทั้้�งเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องและสร้้างความเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต

นโยบายและ
โครงสร้้างการกำำ�กัับ
ดููแลในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การปลููกฝััง
และส่่งเสริิม
วััฒนธรรม
ด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

แนวทางและ
กระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยง
แบบบููรณาการ

นโยบายและโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลในการบริิหารความเสี่่� ยง
คณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบสููงสุุดในการกำำ�กัับดููแล
ธุุรกิิจและภารกิิจของบริิษััท ได้้จัด
ั ตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความ
ยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััท
ในการกำำ�กัับดููแลด้้านกลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไป
กัับการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟด้้วยการ
กำำ�หนดนโยบายความยั่่�งยืืน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ กำำ�กัับดููแลกระบวนการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ ติิดตามผลการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
รวมถึึงสถานการณ์์หรืือปััจจััยที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความ
ยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง โดยคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยงต้้องรายงานผลการปฏิิบัติ
ั ิงานให้้คณะกรรมการบริิษััท
ทราบเป็็นรายไตรมาส
สำำ�หรัับการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจ
หรืือสายงาน ผู้้�บริิหารระดัับสููงของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงาน
มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้หน่่วยงานที่่�ตนรัับผิิดชอบมีีการบริิหาร
ความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงโดยผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหาร
จััดการธุุรกิิจตั้้�งแต่่การวางแผนกลยุุทธ์์ การจััดทำำ�งบประมาณ
การดำำ�เนิินตามกลยุุทธ์์ขององค์์กร และการปฏิิบัติ
ั ิงานในแต่่ละวััน
โดยพิิจารณาถึึงความสมดุุลระหว่่างความเสี่่�ยงและผลตอบแทนที่่�
จะได้้รับ
ั ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ ธุุรกิิจสุุรา ธุุรกิิจเบีียร์์ ธุุรกิิจ
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ และธุุรกิิจอาหาร รวมถึึงสายงานที่่สำ
� ำ�คััญ
ได้้จัด
ั ตั้้�งคณะกรรมการด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง และ/หรืือ
มีีผู้้�ประสานงานความเสี่่�ยงของกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงาน ทำำ�หน้้าที่่�
ช่่วยควบคุุมดููแลและติิดตามผลการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง ภายในกลุ่่ม
� ธุุรกิิจหรืือสายงาน ตลอดจนประสานงาน

กัับคณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ (Sustainability
Development Working Team) และคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กร (Corporate Risk Management Working Team) นอกจากนี้้�
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงานต้้องรายงานผล
การบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงของกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงานที่่�
รัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงด้้วย
นอกเหนืือจากการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน
ตามปกติิของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงาน บริิษััทยัังมีีคณะกรรมการ
อื่่�น ๆ เพื่่�อพิิจารณาในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ คณะกรรมการลงทุุน
ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการเข้้าซื้อ
้� /ขายกิิจการ ทรััพย์สิ
์ ิน
และการควบรวมธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ คณะกรรมการจััดหา
วััตถุุดิิบหลัักทำำ�หน้้าที่กำ
่� �ำ หนดกลยุุทธ์์และติิดตามความเสี่่�ยงในการจััดซื้้อ
�
วััตถุุดิิบหลััก คณะจััดการและคณะ Group Steering Committee ซึ่่�ง
แต่่งตั้้�งโดยกรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่เพื่่�อเชื่่�อมโยงและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพการบริิหารงานของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ และคณะกรรมการ
บริิหารซึ่่�งแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท เป็็นต้้น ซึ่่�งประเด็็นที่่เ� ป็็น
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร
(Corporate Sustainability Risk) จะต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบด้้วย เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าความเสี่่� ยง
ที่่�สำำ�คััญถููกระบุุไว้้อย่่างครบถ้้วน และมีีมาตรการรองรัับความเสี่่� ยง
อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�ง
แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััทยัังมีีหน้้าที่่�สอบทานความเพีียงพอ
และความมีีประสิิทธิิผลของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายใน ซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญในการช่่วยลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ช่่วยให้้
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และสามารถบรรลุุ
เป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในที่่�สุุด
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โครงสร้้างการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่ม
� บริิษัท
ั ไทยเบฟ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิษััท

สำำ�นัักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยง

คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุรุ กิิจ

คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่

การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับไทยเบฟ
คณะกรรมการ

•
•
•
•
•

Group Steering Committee
คณะจััดการ
คณะกรรมการลงทุุน
คณะกรรมการจััดหาวััตถุุดิิบหลััก
คณะกรรมการอื่่�น ๆ ที่่�คณะจััดการแต่่งตั้้�งขึ้้�นตาม
ความเหมาะสม

การบริิหารความเสี่่�ยงระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจ / สายงาน
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มธุุรกิิจ/สายงาน

• คณะกรรมการด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
•	ผู้้�ประสานงานความเสี่่�ยง

สายการรายงาน
รายงานการบริิหารงาน
ประสานงานและแลกเปลี่่�ยนข้้อมูล
ู

แนวทางและกระบวนการบริิหารความเสี่่� ยงแบบบููรณาการ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงแบบบููรณาการ คืือ การบริิหาร
ความเสี่่�ยงแบบบนลงล่่าง และการบริิหารความเสี่่�ยงแบบล่่างขึ้้�นบน
(Top-down and Bottom-up Risk Management) ตั้้�งแต่่ระดัับ
องค์์กร ระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายธุุรกิิจจนถึึงระดัับปฏิิบัติ
ั ิการ เช่่น
ในการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ/แผนปฏิิบัติ
ั ิการประจำำ�ปีี/แผนการลงทุุน
ผู้้�บริิหารระดัับสููงต้้องระบุุความเสี่่�ยง/โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และประเมิินความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ขององค์์กรโดยวิิเคราะห์์ปัจ
ั จััย
ภายนอกและภายในที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง กำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยง
ดััชนีีชี้้�วัด
ั ความเสี่่�ยง (Key Risk Indicators) และดััชนีีชี้้�วัด
ั

ผลการดำำ�เนิินงาน (Key Performance Indicators) เพื่่�อคาดการณ์์
เหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงและควบคุุมติิดตามให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นไปตามเป้้าหมาย ส่่วนในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายธุุรกิิจจนถึึงระดัับ
ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร ผู้้บ
� ริิหารของกลุ่่ม
� ธุุรกิิจหรืือสายธุุรกิิจ รวมทั้้�งหััวหน้้า
หน่่วยงานและพนัักงานจะต้้องระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจและการปฏิิบัติ
ั ิงาน พร้้อมจััดทำำ�และ
ดำำ�เนิินการตามแผนบริิหารความเสี่่�ยง รวมทั้้�งรายงานผลการบริิหาร
ความเสี่่�ยงตามสายบัังคัับบััญชาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

รายงานและ
ประเมิินผล

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของไทยเบฟ แบ่่งได้้เป็็น 5 ขั้้�นตอน คืือ
1)	กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ โดยวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรและ
ของกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงานต้้องมีีความสอดคล้้องกััน
2)	ระบุุความเสี่่�ยง/โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3) ประเมิินความเสี่่�ยง
4)	กำำ�หนดมาตรการจััดการ ดััชนีีชี้้�วัด
ั ความเสี่่�ยงและ
ดััชนีีชี้้�วัด
ั ผลการดำำ�เนิินงาน และ
5)	รายงานและประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง

กำำ�หนด
มาตรการ
จััดการและ
ดััชนีีชี้้วั� ด
ั

กระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยง
ของไทยเบฟ

กำำ�หนด
วััตถุป
ุ ระสงค์์

ระบุุ
ความเสี่่�ยง /
โอกาสทาง
ธุุรกิิจ

ประเมิิน
ความเสี่่�ยง

การปลููกฝัังและส่่ งเสริิมวััฒนธรรมด้้านการบริิหารความเสี่่� ยง
ไทยเบฟตระหนัักดีีว่่าวััฒนธรรมองค์์กรเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญต่่อ
ความสำำ�เร็็จของการบริิหารความเสี่่�ยงและการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน จึึง
ได้้กำำ�หนดให้้ผู้�บ
้ ริิหารเป็็นต้้นแบบในการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยงด้้วยการสื่่�อสารถึึงความสำำ�คััญและนำำ�การบริิหารความ
ยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงไปใช้้ให้้เห็็นผลในทางปฏิิบัติ
ั ิ บริิษััทยัังได้้
กำำ�หนดให้้การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งใน
เรื่่�องทั่่�วไปและเรื่่�องเฉพาะเจาะจงเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ การฝึึกอบรมและกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาผู้้�บริิหารและ
พนัักงานอย่่างสม่ำำ�เสมอ มีีการจััด “คลีีนิิคความเสี่่�ยง” เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน เพื่่�อให้้ผู้�ป
้ ระสานงานความเสี่่�ยงของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือ
สายงานสามารถปรึึกษาและนำำ�เสนอประเด็็นความเสี่่�ยงต่่าง ๆ กัับ
คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร บริิษััทได้้จัด
ั การประเมิินด้้าน
ความยั่่�งยืืนภายในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ (Internal Sustainability
Assessment) เพื่่�อให้้ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจเกิิดความตระหนัักรู้้แ
� ละผนวก
เรื่่�องการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนและความเสี่่�ยงให้้เกี่่�ยวโยงกัับกระบวนการ
ดำำ�เนิินงาน ตลอดจนโครงการ Way of Work หรืือ WOW Awards
ซึ่่�งจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตั้้ง
� แต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา เพื่่�อให้้พนัักงาน
สามารถนำำ�เสนอผลงานที่่�อาจเป็็นแนวคิิดหรืือวิิธีีการปฏิิบัติ
ั ิงานที่่�
สร้้างสรรค์์และสนัับสนุุนการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืนรวมถึึงช่่วย
ลดความเสี่่�ยงขององค์์กร เข้้าประกวดชิิงรางวััล ซึ่่�งผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง

จะเป็็นกรรมการพิิจารณาคััดเลืือกผลงานที่่�น่่าสนใจและสร้้าง
ประโยชน์์ให้้แก่่องค์์กรเมื่่�อนำำ�ผลงานไปปฏิิบัติ
ั ิจริิง นอกจากนี้้�
พนัักงานยัังสามารถรายงานความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแก่่องค์์กร
เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรแก่่ผู้้�บัง
ั คัับบััญชาตามสายงาน หรืือสามารถ
รายงานไปยัังสำำ�นัักกรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ด้้วยอีีเมลที่่�บริิษััทได้้
กำำ�หนดขึ้้�น จากนั้้�นกรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่จะพิิจารณาและดำำ�เนิินการ
ตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
นอกจากการสร้้างวััฒนธรรมการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงภายในองค์์กร ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กรต้้นแบบด้้าน
ความยั่่�งยืืนของประเทศไทยขัับเคลื่่�อนให้้สัังคมเกิิดการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนด้้วยการจััดงาน กิิจกรรม และการเสวนาให้้ความรู้้โ� ดยมุ่่ง
� เน้้น
การรวมพลัังและรณรงค์์เรื่่�องการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืน สร้้างการตระหนัักรู้้�ถึง
ึ
ความสำำ�คััญของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน การบริิหารจััดการทรััพยากร
อย่่างรู้้�คุุณค่่า การให้้ความรู้้แ
� ละส่่งเสริิมแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
พร้้อมเปิิดโอกาสและสร้้างเครืือข่่ายสัังคมของการมีีส่่วนร่่วม สู่่�การนำำ�ไป
ปฏิิบัติ
ั ิที่่�ได้้ผลเป็็นรููปธรรมอย่่างแท้้จริิง เช่่น การจััดงาน Thailand
Sustainability Expo 2020 ภายใต้้แนวคิิด “พอเพีียง ยั่่�งยืืน เพื่่�อโลก”
เมื่่�อต้้นเดืือนตุุลาคม 2563
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ความเสี่่� ยงและกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่� ยง
ไทยเบฟพิิจารณาและทบทวนความเสี่่�ยงขององค์์กรจากสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ (ThaiBev Sustainability Materiality)
ทั้้�งสามมิิติิ คืือ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ด้้วยการวิิเคราะห์์และประเมิินปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก แนวโน้้มที่่�สำำ�คััญ
ในอนาคตในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ซึ่่�งทั้้�งหมดมีีผลต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และความยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีทั้้�ง
ผลกระทบและโอกาสต่่อธุุรกิิจ และมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในระดัับ “สููง” ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ไทยเบฟต้้องให้้ความสำำ�คััญและหาวิิธีีบริิหารจััดการ
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1. ความเสี่่� ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�
ทรััพยากรน้ำำ�ทั้้�งด้้านปริิมาณและคุุณภาพเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�
สำำ�คััญของการผลิิตและกระบวนการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการผลิิต
อาหารและเครื่่�องดื่่�มรวมถึึงคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งนี้้�
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศและการเติิบโตด้้าน
เศรษฐกิิจและสัังคมในปััจจุุบัันทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของ
รููปแบบการใช้้น้ำำ� ความผัันผวนของปริิมาณน้ำำ�อย่่างมีีสาระ
สำำ�คััญ รวมถึึงคุุณภาพของน้ำำ�ในหลายพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงต่่อการขาดแคลนน้ำำ�ในการผลิิตและการอุุปโภค
บริิโภคของชุุมชนรอบโรงงาน ความเสี่่�ยงต่่อปััญหาน้ำำ�ท่่วม
/น้ำำ�ท่่วมฉัับพลัันในบางพื้้�นที่่� ความเสี่่�ยงด้้านคุุณภาพน้ำำ�
ซึ่่�งทั้้�งหมดมีีผลกระทบต่่อต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานที่่�อาจเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นอย่่างมากจากการป้้องกัันและบรรเทาหากไม่่ได้้เตรีียมการ
ไว้้ล่่วงหน้้า ความเสีียหายต่่อทรััพย์สิ
์ ินและความต่่อเนื่่�องใน
การดำำ�เนิินงาน นอกจากนี้้� ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ� ยััง
อาจทำำ�ให้้ไทยเบฟเกิิดข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับน้ำำ�กัับชุุมชนโดยรอบ
รััฐบาล หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ เกิิดการบัังคัับใช้้กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับน้ำำ�และข้้อผููกพัันทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�ใน
พื้้�นที่่�โรงงาน ทำำ�ให้้โรงงานต้้องเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินงาน
และ/หรืือการลงทุุนเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
นโยบายด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�ของไทยเบฟ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ�และการสร้้างระบบ
บริิหารจััดการน้ำำ�ที่่ค
� รบวงจรตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�จนถึึงปลายน้ำำ�ของ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านทรััพยากร
น้ำำ� (Water Sustainability Assessment) ของโรงงานผลิิต
ในมิิติิความเพีียงพอและคุุณภาพของน้ำำ� การเปลี่่�ยนแปลง
กฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ� และทััศนคติิของ
ชุุมชนโดยรอบและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อประเมิินระดัับความ
ตึึงเครีียดของน้ำำ� (Water Stress) หรืือการเปลี่่�ยนแปลง
ปริิมาณน้ำำ�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในแต่่ละพื้้�นที่่� ก่่อนกำำ�หนดเป็็น
แนวทางในการบริิหารจััดการน้ำำ�และการใช้้น้ำ�ำ ของโรงงานผลิิต
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว อาทิิ โรงงานผลิิตต้้องใช้้น้ำำ�จาก
แหล่่งที่่�เหมาะสม มีีการประเมิินการใช้้น้ำำ�ตลอดวััฏจัก
ั รชีีวิิต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Water Footprint) เพื่่�อมาขยายผลในการปรัับปรุุง
และพัั ฒนาประสิิ ทธิิภาพของการใช้้น้ำำ�ด้้วยหลัักการ 3Rs
(Reduce, Reuse, Recycle) คืือ ลดการใช้้น้ำำ� การนำำ�กลัับมา
ใช้้ซ้ำ�ำ และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�ให้้การใช้้น้ำำ�มีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดโดยไม่่กระทบกัับคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึง
สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค ไทยเบฟยัังควบคุุม
มาตรฐานการปล่่อยน้ำำ�ทิ้้ง
� โดยบำำ�บััดน้ำำ�ทิ้้ง
� จนมีีคุุณภาพดีีกว่่า
ข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�เพื่่�อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมให้้น้้อยที่่�สุุด นอกจากนี้้�
ไทยเบฟร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ จััดกิิจกรรมและโครงการ
ตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชนรอบโรงงานจนถึึงระดัับประเทศเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�และคืืนน้ำำ�สะอาดกลัับสู่่�
ธรรมชาติิ

นอกจากการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�ของตนเองแล้้ว
ไทยเบฟยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับ
น้ำำ�ของคู่่�ค้ารา
้ ยสำำ�คััญ โดยทุุกปีี บริิษััทมีีการประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�ของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ เพื่่�อหาวิิธีีการป้้องกัันและ
วางแผนร่่วมกัับคู่่�ค้้าในการลดความเสี่่�ยงที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการ
ส่่งมอบวััตถุุดิิบและการผลิิตของบริิษััท ซึ่่�งพบว่่า คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
มีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�อยู่่�ในระดัับสููง อาทิิ มีีแผนการรัับมืือกัับการเกิิด
อุุทกภััย กระบวนการบำำ�บััดน้ำำ�เสีีย การควบคุุมคุุณภาพและ
ปริิมาณน้ำำ�ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต เป็็นต้้น

2. ความเสี่่� ยงจากของเสีีย ขยะและมลพิิษ
ของเสีีย ขยะและมลพิิษเป็็นหนึ่่�งในปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของโลกที่่�
นัับวัันจะเพิ่่�มขึ้้�นตามปริิมาณการใช้้ทรััพยากรและพลัังงานจากการ
เพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากรและการขยายตััวทั้้�งภาคเศรษฐกิิจ
และภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก หากของเสีีย ขยะและมลพิิษไม่่ได้้รับ
ั
การบริิหารจััดการที่่�เหมาะสมจะก่่อความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบนิิเวศ สุุขภาพของมนุุษย์์ และสิ่่�งมีีชีีวิิต นอกจากนี้้� การใช้้
ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืืองหรืือไม่่สามารถควบคุุมปริิมาณ
ของเสีียได้้แสดงถึึงกระบวนการผลิิตที่่�ขาดประสิิทธิิภาพ มีีต้้นทุุน
การผลิิตและค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััดของเสีียสููง ตลอดจนมีีความเสี่่�ยง
จากการขาดแคลนทรััพยากร หากของเสีีย ขยะและมลพิิษที่่�
เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการทางธุุรกิิจมีีผลกระทบต่่อชุุมชน สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม อาจนำำ�มาซึ่่�งความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้าน
ชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร รวมทั้้�งความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ
ไทยเบฟใช้้หลััก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และแนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เพื่่�อใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ดำำ�เนิินโครงการด้้านการบริิหารจััดการมลพิิษ
และของเสีียต่่าง ๆ รวมถึึงโครงการลดปริิมาณของเสีียที่่ต้
� อ
้ งกำำ�จััด
เช่่น การบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคทั้้�งการนำำ�ขวดแก้้ว
กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ การนำำ�เศษแก้้วและกระป๋๋อง อะลููมิิเนีียมกลัับมาใช้้ใหม่่
การเก็็บคืืนขวดพลาสติิกและส่่งต่่อให้้คู่่�ค้้าของบริิษััทเพื่่�อนำำ�ไปใช้้
เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตสิินค้้าอื่่น
� ๆ ต่่อไป การนำำ�ของเสีียจาก
กระบวนการผลิิตมาเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน การบริิหารจััดการ
ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ การวิิจัย
ั และพััฒนาร่่วมกัับองค์์กรภายนอก
ตามโครงการเพิ่่�มมููลค่่าของเสีีย การใช้้นวััตกรรมและออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์โดยใช้้วัสดุุที่
ั
่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ส่่วนของเสีีย
ประเภทที่่�ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ หรืือนำำ�มาใช้้ใหม่่จะคััดแยกเป็็น
ขยะอัันตรายและขยะไม่่อัันตรายและกำำ�จััดตามวิิธีีที่ไ่� ด้้รับ
ั ความเห็็นชอบ
โดยกรมโรงงานอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้�ไทยเบฟตระหนัักดีีว่่า
การจััดการของเสีีย ขยะและมลพิิษ เป็็นประเด็็นที่่ทุุ
� กภาคส่่วนต้้อง
ให้้ความร่่วมมืือ ไทยเบฟจึึงส่่งเสริิมและรณรงค์์ให้้ผู้�มีีส่่
้ วนได้้เสีีย
ตระหนัักถึึงปััญหาของเสีีย ขยะและมลพิิษ และมีีความรู้้ค
� วามเข้้าใจ
ในกระบวนการจััดการ ทั้้�งการจััดเก็็บ การคััดแยก และการรีีไซเคิิล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

เพื่่�อลดปริิมาณของเสีียและขยะ ตลอดจนการหมุุนเวีียน
ใช้้ประโยชน์์จากของเสีียและขยะเพื่่�อใช้้ทรััพยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด

3. ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ภาวะโลกร้้อน วิิกฤตการณ์์
น้ำำ�ท่่วมน้ำำ�แล้้งและภััยพิิบัติ
ั ิทางธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง
และทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ทั้้�งระดัับประเทศ ภููมิิภาค
และทั่่�วโลก จะส่่งผลกระทบต่่อความเสี่่�ยงที่่มีี
� อยู่่�และความเสี่่�ยง
ในรููปแบบใหม่่ ๆ ต่่อระบบนิิเวศ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และมนุุษยชาติิ การพัั ฒนาทางเศรษฐกิิจ ความขาดแคลน
และไม่่เพีียงพอในทรััพยากรของโลก เช่่น น้ำำ� พลัังงาน และ
อาหารที่่�เป็็นผลผลิิตทางการเกษตร รวมทั้้�งนำำ�ไปสู่่�ความเสี่่�ยง
ในเรื่่�องของความเป็็นอยู่่� และความมั่่�นคงของมนุุษย์์อีีกด้้วย
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อห่่วงโซ่่คุุณค่่าของไทยเบฟ
ทั้้�งในลัักษณะของความเสี่่�ยงทางกายภาพ (Physical Risk)
และความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง (Transition Risk)
อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ชื่่�อเสีียงของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ รวมถึึงต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากการดำำ�เนิินงานและจากค่่าชดเชยความเสีียหายต่่าง ๆ
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟยึึดมั่่�นในการปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการทรััพยากร โดยกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�
ชััดเจนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเรื่่�องลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดย
ลดการใช้้พลัง
ั งาน เพิ่่�มการใช้้พลัง
ั งานทางเลืือกหรืือพลัังงาน
ที่่เ� ป็็นมิิตรกับ
ั สิ่่�งแวดล้้อม ทุุกโรงงานได้้รับ
ั การรัับรองระบบ
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001) ตามมาตรฐานสากล
มีีโครงการทวนสอบการใช้้พลัง
ั งาน ตลอดจนการจััดทำำ�
โครงการคาร์์บอนฟุุตพริ้้น
� ท์์ขององค์์กรและของผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อทราบปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ป
� ล่่อยจากการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรและจากแต่่ละหน่่วยของผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัก
ั ร
ชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อหาสาเหตุุของการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกที่่�มีีนััยสำำ�คััญและแนวทางลดปริิมาณก๊๊าซ
เรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กร อาทิิ
การนำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตและเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยและ
ประหยััดพลัังงานมาใช้้ ตลอดจนการดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ
เช่่น โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากแผงพลัังงานเซลล์์แสงอาทิิตย์์
(Solar Rooftop) การผลิิตน้ำำ�ร้้อนจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
(Solar Hot Water) การผลิิตเชื้้อ
� เพลิิงชีีวภาพ เป็็นต้้น
จากกิิจกรรมดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์หลายชนิิดของ
กลุ่่�มไทยเบฟได้้รับ
ั การรัับรองผลิิตภััณฑ์์ลดโลกร้้อนจาก
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์เบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและน้ำำ�แร่่ตราช้้าง น้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล
เครื่่�องดื่่�มชาเขีียวโออิิชิิ กรีีนทีี และเครื่่�องดื่่�มเอส เป็็นต้้น
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นอกจากนี้้� โรงงานผลิิตทั้้�งในและต่่างประเทศของไทยเบฟยัังได้้
วิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ภััยธรรมชาติิที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจนถึึงปีี 2573 เพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงทางกายภาพ ความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลง และการเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับผลกระทบของการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศภายใต้้สถานการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น
แผ่่นดิินไหว แผ่่นดิินถล่่ม ลมพายุุ พายุุไซโคลน คลื่่�นพายุุ ไฟป่่า
ภาวะความบีีบคั้้�นทางทรััพยากรน้ำำ� น้ำำ�ท่่วม และการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ระดัับน้ำำ�ทะเล นอกจากการประเมิินความเสี่่�ยง ไทยเบฟยัังได้้
พิิจารณาถึึงโอกาสทางธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศด้้วย

4. ความเสี่่� ยงด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
ของผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีีย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของไทยเบฟมีีโอกาสที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยงด้้าน
สุุขภาพและความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าและผู้้�บริิโภค
รวมทั้้�งโอกาสที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและ
ความปลอดภััยจากการปฏิิบัติ
ั ิงานต่่อทั้้�งพนัักงานและผู้้�ที่่�มีีส่่วน
ได้้เสีีย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� ในกระบวนการผลิิตและการขนส่่ง
กระจายสิินค้้า นอกจากนี้้� การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในปีี
2563 ทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงด้้านคุุณภาพและมาตรฐานความปลอดภััย
ของสิินค้้าและบริิการต่่อผู้้�บริิโภค รวมทั้้�งความเสี่่�ยงด้้านอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานเพิ่่�มสููงขึ้้�น จากโอกาสที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นจากการปนเปื้้� อนหรืือติิดเชื้้อ
� ไวรััสโควิิด-19 ความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวหากเกิิดขึ้้�นจะส่่งผลกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นจากค่่าชดเชยความเสีียหายต่่าง ๆ ชื่่�อเสีียงและภาพพจน์์
ของบริิษััท การลดลงของยอดขาย ตลอดจนความต่่อเนื่่�องใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในฐานะผู้้ผ
� ลิิตเครื่่�องดื่่�มและอาหารชั้้�นนำำ� กลุ่่ม
� บริิษััทไทยเบฟ
ตระหนัักถึึงความสำำ �คััญด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยในชีีวิิต
ของทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงยึึดมั่่�นในการผลิิตและนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพและปลอดภััยต่่อการบริิโภคตั้้�งแต่่การคััดสรรวััตถุุดิิบ
ควบคุุมการผลิิตตามมาตรฐานสากลอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�ง
การศึึกษาวิิจัย
ั เพื่่�อพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ดีี
่� ต่่อสุุขภาพมากขึ้้�น
โดยมุ่่ง
� เน้้นการเพิ่่�มความหลากหลายของเครื่่�องดื่่�มและอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคที่่�ให้้ความสนใจเรื่่�องสุุขภาพและการกิินดีีอยู่่�ดีี เช่่น การ
ลดปริิมาณน้ำำ�ตาล โซเดีียมและไขมัันในผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อเสริิมสร้้าง
สุุขภาพที่่�ดีีของผู้้�บริิโภคแต่่ยัังคงรัักษารสชาติิดั้้�งเดิิมให้้ได้้มาก
ที่่�สุุด เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในคุุณภาพและความปลอดภััยของ
สิินค้้าแก่่ผู้้�บริิโภค ไทยเบฟได้้เปิิดเผยข้้อมููลทางโภชนาการของ
ผลิิตภััณฑ์์ ผ่่านฉลากบรรจุุภััณฑ์์ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ไทยเบฟ เว็็บไซต์์
รวมถึึงศููนย์์บริิการข้้อมููลทางโทรศััพท์์ ในเรื่่�องของสุุขภาพและ
ความปลอดภััยจากการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ บริิษัท
ั ได้้จัด
ั
กิิจกรรมรณรงค์์ต่่าง ๆ อย่่างต่อ
่ เนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิดการบริิโภค
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์อย่่างรัับผิิดชอบเพื่่�อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค
และของสัังคมโดยรวม
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานที่่�ถืือเป็็นหััวใจ
ของการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้ประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดนโยบายอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ขององค์์กร เพื่่�อมุ่่ง
� เน้้นการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในการ
ทำำ�งานและเป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีีด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยในการปฏิิบัติ
ั ิงาน ทุุกสถานประกอบการของ
บริิษััทมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารและตรวจสอบด้้านความ
ปลอดภััยในการทำำ�งานโดยตรง ใช้้ระบบบริิหารจััดการและ
การทวนสอบด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยจาก
หน่่วยงานภายนอกเป็็นประจำำ�ทุุกปีี การปรัับปรุุงสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งาน การดููแลสุุขภาพของพนัักงาน
ตลอดจนการอบรมความรู้้แ
� ละจััดกิิจกรรมด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยในการทำำ�งานเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงซึ่่�ง
อาจเกิิดขึ้้�นจากอุุบััติิเหตุุ การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วยจาก
การทำำ�งาน ตามเป้้าหมายในการลดการสููญเสีียเวลาในการ
ทำำ�งานจากการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน และ
การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน รวมทั้้�งการสููญเสีียทรััพย์สิ
์ ิน
ต่่าง ๆ ในช่่วงวิิกฤตไวรััสโควิิด-19 ไทยเบฟได้้จัด
ั ตั้้�งศููนย์์
บริิการพนัักงานช่่วงวิิกฤต (COVID-19 Relief Center) เพื่่�อ
เป็็นศููนย์์กลางในการรวบรวมข้้อมููล สื่่�อสารข้้อมููลที่่�จำ�ำ เป็็น
และให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยแก่่
พนัักงาน อาทิิ มาตรการเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติ
ั ิงาน
ในสถานการณ์์ไวรััสโควิิด-19 การมอบอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันและ
ลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้อ
� ไวรััสโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงาน
และครอบครััวของพนัักงาน การซื้้อ
� ประกัันภััยคุ้้�มครอง
อุุบััติเิ หตุุและไวรััสโควิิด-19 รวมทั้้�งการจััดให้้มีีสวัสดิ
ั ก
ิ ารตรวจ
เชื้้อ
� ไวรััสโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงาน เป็็นต้้น

5. ความเสี่่� ยงด้้านการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลเพื่่�อรองรัับการเติิบโต
การขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟทั้้�งในประเทศไทยและ
ภููมิิภาคอาเซีียน ส่่งผลต่่อความหลากหลายของพนัักงานที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นและความจำำ�เป็็นในการพััฒนาขีีดความสามารถของ
ทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อให้้มีีความพร้้อมในการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
และตอบสนองต่่อการเติิบโตของธุุรกิิจได้้อย่่างราบรื่่�น
มีีประสิิทธิิภาพและมั่่�นคงในระยะยาว ไทยเบฟมีีระบบบริิหาร
จััดการทรััพยากรบุุคคล ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดโครงสร้้าง การระบุุ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและการวางแผนอััตรากำำ�ลัังของแต่่ละ
หน่่วยงาน การใช้้นโยบายผลตอบแทนและสวััสดิก
ิ ารที่่ส
� อดคล้้อง
กัับตลาดโดยรวม รวมทั้้�งยัังมีีกระบวนการสรรหาบุุคลากรที่่มีี
�
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของตลาด
แรงงานทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ไทยเบฟยัังมุ่่ง
� ส่่งเสริิม
Global Values หรืือค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะ
ร่่วมของพนัักงานไทยเบฟทั่่�วโลกโดยการผสานกัับคุุณค่่าหลััก
ของแต่่ละองค์์กรภายใต้้กลุ่่�มไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�เดิิมแล้้ว
ค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ ประกอบด้้วย 1) การร่่วมกัันสร้้างพลััง
(Collaboration) 2) การสร้้างสรรค์์คุุณค่่า (Creating Values)

และ 3) การเอาใจใส่่ต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Caring for Stakeholders)
โดยเชื่่�อมั่่�นว่่า การปฏิิบัติ
ั ิตนของพนัักงานตามวิิถีีของค่่านิิยม
กลุ่่ม
� นี้้�จะทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นผู้้�นำ�ำ ธุุรกิิจ
เครื่่�องดื่่�มและอาหารอย่่างครบวงจรในอาเซีย
ี นอย่่างมั่่�นคงและ
ยั่่�งยืืน
ด้้านการพััฒนาผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง ไทยเบฟได้้
กำำ�หนดแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ และจััดทำำ�แผนความก้้าวหน้้าทางสายอาชีีพสำำ�หรัับ
แต่่ละกลุ่่�มงานเพื่่�อเป็็นแนวทางในการพััฒนาของพนัักงานไปสู่่�
เป้้าหมายทางอาชีีพที่่�วางไว้้ รวมถึึงแผนพััฒนารายบุุคคลของ
พนัักงานตั้้�งแต่่ระดัับปฏิิบัติ
ั ิการจนถึึงระดัับบริิหาร ที่่�มุ่ง
�่ เน้้น
วััฒนธรรมการเรีียนรู้้แ
� บบผสมผสานตามแนวคิิด 70:20:10
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้�สููงสุุด และช่่วยให้้พนัักงาน
สามารถปลดปล่่อยศัักยภาพของตนออกมาได้้อย่่างเต็็มที่่�
สอดคล้้องกัับความถนััดและเป้้าหมายทางสายอาชีีพ ไทยเบฟได้้
ร่่วมมืือกัับองค์์กรการศึึกษาชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ เช่่น
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และ
National University of Singapore เป็็นต้้น เพื่่�อพััฒนาหลัักสููตร
ที่่�มีีความเฉพาะเจาะจงทั้้�งในส่่วนของการพััฒนาศัักยภาพ
ทัักษะความเป็็นผู้้�นำำ� ความรู้้ท
� างด้้านธุุรกิิจและการทำำ�งานเป็็นทีีม
การสร้้างนวััตกรรมและโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ธุุรกิิจและสามารถนำำ�ไปปฏิิบัติ
ั ิได้้อย่่างแท้้จริิงควบคู่่�ไปกัับ
การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้รองรัับการทำำ�งานที่่�มีี
ความเป็็นสากลมากขึ้้�น ไทยเบฟยัังปลููกฝัังแนวความคิิดเรื่่�อง
“โอกาสที่่ไ� ร้้ขีีดจำำ�กััด” (Limitless Opportunities) สนัับสนุุนให้้
พนัักงานมีีการพััฒนาศัักยภาพและการเรีียนรู้้�ที่่�แปลกใหม่่ผ่่าน
การทำำ�งานที่่�มีีความหลากหลาย โดยพนัักงานสามารถแสดง
ความจำำ�นงในการเปลี่่�ยนหรืือโยกย้้ายงานทั้้�งในสายงานเดิิม
หรืือข้้ามสายงาน หรืือแม้้แต่่ข้้ามกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งในและ
ต่่างประเทศได้้
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้เปิิดตััวโครงการ Transformation เพื่่�อสร้้าง
และพััฒนาผู้้�นำำ�รุ่่น
� ใหม่่ โดยขอบข่่ายของโครงการประกอบด้้วย
สาม Domain คืือ Build (สรรค์์สร้า้ งความสามารถ) Strengthen
(เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง) และ Unlock (สุุดพลัังศัักยภาพ
ไทยเบฟ) โดยในเฟสแรกมีีตััวแทนพนัักงานรุ่่น
� ใหม่่เข้้าร่่วม
โครงการทั้้�งสิ้้�นกว่่า 50 คน และมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งไทยและ
ต่่างชาติิรับ
ั หน้้าที่่� Mentor ให้้กัับผู้้�นำำ�รุ่่น
� ใหม่่ ๆ เหล่่านี้้� ซึ่่�งเป็็นทั้้�ง
การเรีียนรู้้จ� ากผู้้�มีีประสบการณ์์ การได้้มีีโอกาสฝึึกฝนและรัับ
คำำ�ชี้้�แนะอย่่างใกล้้ชิด
ิ อีีกทั้้�งโครงการทั้้�งหมดเป็็นการทำำ�งานจาก
ปััญหาจริิงและเพื่่�อสนองตอบวิิสััยทััศน์์ของไทยเบฟที่่จ
� ะก้้าวขึ้้�นเป็็น
ผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม และอาหารในระดัับนานาชาติิอย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ทัน
ั กัับการเปลี่่ย
� นแปลงที่่�รวดเร็็ว
ของโลกในยุุคปััจจุุบัันและในอนาคต ไทยเบฟได้้นำำ�เครื่่�องมืือและ
สื่่�อเทคโนโลยีีต่่าง ๆ มาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความสามารถ
ในการเรีียนรู้้ข
� องพนัักงาน เช่่น E-learning ซึ่่�งพนัักงาน
สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและสามารถสร้้างการเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง
โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องเวลาหรืือสถานที่่� ไทยเบฟมีีการพััฒนา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ระบบ “Beverest” ซึ่่�งเป็็น Platform ในการบริิหารและพััฒนา
บุุคลากรที่่มีี
� ความทัันสมััย และครอบคลุุมในทุุก ๆ เรื่่�อง ตั้้�งแต่่
การกำำ�หนดเป้้าหมายการปฏิิบัติ
ั ิงาน การบริิหารผลการปฏิิบัติ
ั ิ
งานและการสร้้างแผนพััฒนารายบุุคคลของพนัักงาน เพื่่�อให้้
การบริิหารผลการปฏิิบัติ
ั ิงานและการพััฒนาศัักยภาพของ
พนัักงานแต่่ละคนมีีความชััดเจน เป็็นธรรม และยัังเป็็น
การส่่งเสริิมให้้เกิิดการสื่่�อสารที่่ดีีร
� ะหว่่างผู้้�บังั คัับบััญชากัับ
พนัักงานอย่่างสม่ำำ�เสมอ
ทั้้�งนี้้� จากปััญหาความไม่่สมดุุลของตลาดแรงงานในกลุ่่�ม
ประเทศอาเซีียนและการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยและ
หลาย ๆ ประเทศ ส่่งผลให้้จำ�ำ นวนประชากรในวััยทำำ�งานเริ่่ม
� ลดลง
เกิิดการแย่่งชิิงแรงงานในบางพื้้�นที่่�และโครงสร้้างค่่าจ้้างใน
บางประเทศที่่ป
� รัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างมาก เพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ไทยเบฟได้้สร้า้ งความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกัับมหาวิิทยาลััยและ
หน่่วยงานต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัับนัักศึึกษาที่่�เก่่งและดีี
เข้้าฝึก
ึ งานและทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นการสร้้างอุุปทานทางด้้าน
แรงงานที่่�จำ�ำ เป็็นของธุุรกิิจในระยะยาว รวมถึึงการให้้ทุุน
การศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอกสำำ�หรัับ
พนัักงานในสาขาวิิชาที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของธุุรกิิจ ขณะเดีียวกััน
ก็็สอดคล้้องกัับแผนพััฒนารายบุุคคลของพนัักงานเองด้้วย
ตลอดจนมีีการนำำ�เทคโนโลยีีเครื่่�องจัักรอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์
มาใช้้ในกระบวนการผลิิตหรืือส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อควบคุุม
อัันตรายหรืือความเสี่่�ยงในการทำำ�งานที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงาน
และเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของไทยเบฟ
และรองรัับสภาวะขาดแคลนแรงงานที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
นอกจากนี้้� เพื่่�อเป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในด้้านสิิทธิิแรงงาน ไทยเบฟได้้มอบหมายให้้ทีีมบริิหารด้้าน
แรงงานสััมพัันธ์์ทำ�ำ หน้้าที่่� กำำ�กัับดููแลการจ้้างงานหรืือแรงงาน
ทุุกประเภทให้้มีีการปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ส
่� อดคล้้องกัับกฎหมายที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

6. ความเสี่่� ยงด้้านชื่อ
่� เสีียงและภาพลัักษณ์์
ขององค์์กร
ชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กรมีีความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ปััจจุุบัันสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์เป็็นช่่องทางการสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับสิิ นค้้า บริิการ และองค์์กร กรณีีมีีข่่าวเชิิงลบอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อตราสิินค้้าและชื่่�อเสีียงของบริิษััทได้้อย่่าง
รวดเร็็วและรุุนแรงทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยไม่่อาจ
ประเมิินค่่าเป็็นตััวเงิินได้้ บริิษััทจึึงมุ่่ง
� เน้้นการพััฒนาองค์์กร
อย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการกำำ�กัับดููแลและการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสม ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและ
ความเป็็นธรรม รวมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยบริิษััทมีีส่่วนร่่วมใน

139

การสร้้างสรรค์์สัังคมด้้วยการสนัับสนุุนโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์
ทั้้�งด้้านการดููแลและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ศิิลปะ และวััฒนธรรม
การพััฒนาชุุมชน และการพััฒนาศัักยภาพของเยาวชน
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำ�ำ หนดแนวทางสื่่�อสารองค์์กรและการบริิหาร
ภาพลัักษณ์์ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร โดยพััฒนา
กลยุุทธ์์การสื่่�อสารให้้สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ถููกต้้อง
และรวดเร็็ว รวมถึึงสร้้างความเข้้าใจที่่�ดีีแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
มีีการสื่่�อสารการดำำ�เนิินงานที่่�แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บ
ั ชุุมชน และการสำำ�รวจ
ทััศนคติิและความพึึงพอใจของชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่มีี
� ต่่อบริิษัท
ั
อย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมถึึงการทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
และการจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของพนัักงานต่่อองค์์กร
เพื่่�อนำำ�ผลมาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของบริิษััท บริิษัท
ั ยัังมีี
คณะทำำ�งานเพื่่�อติิดตามดููแลเหตุุการณ์์ที่เ่� ป็็นความเสี่่�ยงต่อ
่ ชื่่�อเสีียง
และภาพลัักษณ์์บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ รวมถึึงกำำ�หนดระบบ
การสื่่�อสารทั้้�งในสถานการณ์์ปกติิและในภาวะวิิกฤต

7. ความเสี่่� ยงด้้านกลยุุทธ์์จากการลงทุุนใน
ธุุรกิิจใหม่่
ไทยเบฟมีีการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในและต่่างประเทศตาม
กลยุุทธ์์การเติิบโตขององค์์กร ส่่งผลให้้บริิษัท
ั มีีความเสี่่ย
� งที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
กัับการลงทุุนใหม่่ ๆ นอกเหนืือจากความเสี่่ย
� งโดยทั่่�วไปในแต่่ละประเทศ
อาทิิ การเปลี่่ย
� นแปลงของมููลค่่าการลงทุุน ความสำำ�เร็็จในการริิเริ่่ม
�
โครงการใหม่่ ภาระผููกพัันตามสััญญาและการปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มกฎหมาย
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าธุุรกิิจใหม่่ที่่เ� ข้้าไปลงทุุนสามารถสร้้างมููลค่่า
รวมให้้กับ
ั องค์์กรไม่่น้้อยกว่่าที่่ค
� าดการณ์์ไว้้ก่่อนการเข้้าซื้อ
้� ธุุรกิิจ
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดกระบวนการพิิจารณาการลงทุุนตามขั้้�นตอน
การทำำ� Due Diligence การว่่าจ้้างผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญด้้านต่่าง ๆ ในประเทศ
ที่่�เข้้าลงทุุนเป็็นที่่�ปรึึกษา เช่่น ด้้านกฎหมาย ด้้านบััญชีี
มีีคณะกรรมการลงทุุนพิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อการลงทุุนทั้้�ง
ด้้านความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร ผลตอบแทนการลงทุุน
การประเมิินความเสี่่�ยงของโครงการ รวมถึึงการติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานของการลงทุุนและเฝ้้าระวัังการเปลี่่ย
� นแปลงของปััจจััย
ต่่าง ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้ผลตอบแทนจากการลงทุุนไม่่เป็็นไปตาม
เป้้าหมายอย่่างสม่ำำ�เสมอ และเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่ง
� เน้้น
การบริิหารงานให้้เกิิดพลัังร่่วม (Synergy) ระหว่่างบริิษััทและ
กิิจการใหม่่ที่่เ� ข้้าลงทุุน โดยมีีการจััดโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลให้้
เหมาะสม การวางแผนด้้านทรััพยากร และการพััฒนาศัักยภาพของ
พนัักงาน เพื่่�อให้้สามารถบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งผลให้้
การลงทุุนในกิิจการใหม่่เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น สามารถสร้้าง
ความเจริิญเติิบโตในระยะยาวและให้้ผลตอบแทนตามแผน
กลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

8. ความเสี่่� ยงจากสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
และการแข่่งขัันในตลาด
วิิกฤตไวรััสโควิิด-19 ที่่เ� กิิดขึ้้�นในปีี 2563 ได้้ส่่งผลกระทบต่อ
่
เศรษฐกิิจโลกและภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ ในวงกว้้าง อย่่างที่่ไ� ม่่เคยเกิิดขึ้้�น
มาก่่อน ซึ่่�งอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มและอาหารก็็เป็็นอุุตสาหกรรม
หนึ่่�งที่่ไ� ด้้รับ
ั ผลกระทบจากวิิกฤตครั้้�งนี้้� ทั้้�งจากมาตรการของภาครััฐ
ที่่�บัง
ั คัับใช้้เป็็นการเฉพาะเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค
ปััญหาการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทาน เนื่่�องจากวิิกฤตโควิิด-19
ทำำ�ให้้ผู้ผ
�้ ลิิตและผู้้ป
� ระกอบการต่่าง ๆ หยุุดดำำ�เนิินการ การจััดส่่ง
หรืือระบบโลจิิสติก
ิ ส์์ล่่าช้า้ จากปััญหาและอุุปสรรคของการขนส่่ง
และกระจายสิินค้้าในช่่วงล็็อกดาวน์์ มาตรการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคมทำำ�ให้้ร้า้ นอาหารและสถานบัันเทิิงต่่าง ๆ ต้้องปิิดหรืือ
ลดเวลาการให้้บริิการ ยิ่่ง� ทำำ�ให้้แนวโน้้มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มและ
อาหารเติิบโตลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญนอกจากนี้้� วิิกฤตไวรััส
โควิิด-19 ยัังเป็็นสิ่่�งกระตุ้้�นให้้พฤติิกรรมและความต้้องการของ
ผู้้บ
� ริิโภคเปลี่่ย
� นแปลงไปโดยผู้้บ
� ริิโภคหัันมาตื่่�นตััวและใส่่ใจในเรื่่�อง
สุุขอนามััยในชีีวิิตประจำำ�วัันรวมทั้้�งพิิถีีพิิถัันในเรื่่�องอาหาร
การกิินต่่าง ๆ มากขึ้้�น การสั่่�งซื้้อ
� และบริิการส่่งอาหารหรืือสิินค้้า
ออนไลน์์ได้้รับ
ั ความนิิยมมากขึ้้�นและเกิิดการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มทั้้�งเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์รวมทั้้�งธุุรกิิจอาหารของไทยเบฟต้้องปรัับตััวและ
เปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบด้้านลบจาก
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นให้้น้้อยที่่�สุุด ขณะเดีียวกัันก็็สร้า้ งโอกาส
และการเติิบโตทางธุุรกิิจโดยเพิ่่ม
� ความสามารถในการแข่่งขัันใหม่่
เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต

การแข่่งขัันในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
แม้้จะมีีการห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในประเทศไทย
ช่่วงเดืือนเมษายนถึึงพฤษภาคม 2563 เพื่่�อยัับยั้้�งการแพร่่
ระบาดของโรคไวรััสโควิิด-19 กลุ่่ม
� ธุุรกิิจสุุรายัังคงสามารถ
รัักษาส่่วนแบ่่งทางการตลาดของผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุุราในประเทศ
ได้้ดีี เนื่่�องจากบริิษััทมีีความหลากหลายของตราสิินค้้าซึ่่ง
�
ตอบรัับการบริิโภคสิินค้้าที่บ้
่� า้ น และการพััฒนาอย่่างต่อ
่ เนื่่�อง
เพื่่�อยกระดัับภาพลัักษณ์์สุุราไทย (Premiumization) โดย
ในปีี 2563 ได้้มีีการวิิจัย
ั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้บ
� ริิโภคทุุกกลุ่่�ม อาทิิ
“นิิยมไทย ข้้าวหอมพิิเศษ” ในกลุ่่�มสุุราขาวและ “Phraya
Elements” ในกลุ่่ม
� รััมระดัับพรีีเมีียม ซึ่่�งสะท้้อนจุุดยืืนของ
สุุราแบรนด์์ Phraya ในเรื่่�องความพิิถีีพิิถัน
ั เพื่่� อมอบ
ประสบการณ์์อัน
ั ทรงคุุณค่่าให้้ผู้�้บริิโภค โดยสุุราระดัับ
พรีีเมีียมของไทยเบฟทั้้�ง Phraya Elements และบรั่่�นดีี
เมอริิเดีียน ได้้รับ
ั รางวััลเหรีียญทองจากการแข่่งขััน San
Francisco World Spirits Competition 2020 นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้นำ�ำ เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ขนาดใหม่่ ได้้แก่่ หงส์์ทอง
ขนาด 1 ลิิตร และคููลอฟ วอดก้้า ขนาด 1 ลิิตร เพื่่� อเพิ่่� ม
ทางเลืือกให้้กับ
ั ลููกค้้าในปััจจุุบััน และ BLEND 285 Signature

ขนาด 345 มิิลลิลิ
ิ ตร
ิ เพื่่�อขยายฐานลููกค้้าและมีีการปรัับเปลี่่ย
� น
บรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ของสุุราขาวตรารวงข้้าว รวมถึึงการออก
สิินค้้ารุ่น
่� พิิเศษ ได้้แก่่ “BLEND 285 Festive Package”
ในบรรจุุภััณฑ์์กล่่องเหล็็กสีีดำำ� “BLEND 285 Signature
Festive Package” ในบรรจุุภััณฑ์์กล่่องเหล็็กสีีทอง และ
“SangSom Moonism” ซึ่่�งออกแบบฉลากบนบรรจุุภััณฑ์์
รุ่่น
� พิิเศษจำำ�นวน 4 ลาย “MOONISM REDMOON
BLUEMOON และ SUPERMOON” เพื่่�อสะท้้อนภาพลัักษณ์์
ที่่�ทัันสมััยซึ่่�งได้้รับ
ั การตอบรัับที่่�ดีีจากผู้้�บริิโภค ตลอดจน
การสร้้างความแข็็งแกร่่งของช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทำำ�ให้้
สามารถผลัักดัันยอดขายให้้บรรลุุตามเป้้าหมายได้้ สำำ �หรัับ
ตลาดต่่างประเทศ แกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ปสามารถครองส่่วนแบ่่ง
การตลาดของวิิสกี้้เ� ป็็นอัันดัับหนึ่่�งในประเทศสาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา เนื่่�องจากมีีตราสิินค้้าที่แ
่� ข็็งแรงและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
หลากหลายระดัับราคา ประกอบด้้วยวิิสกี้้�ในกลุ่่�ม Standard
กลุ่่�ม Super Standard กลุ่่�ม Medium และกลุ่่�ม Premium
เป็็นต้้น ที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ทุุกกลุ่่�ม ส่่วนอิินเวอร์์เฮ้้าส์์ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ
ที่่�ผลิิตสุุราในประเทศสกอตแลนด์์ ยัังคงสามารถรัักษา
มาตรฐานและคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์โดยแบรนด์์
ผลิิตภััณฑ์์ของอิินเวอร์์เฮ้้าส์์ ได้้แก่่ Balblair Old Pulteney
และ Speyburn ได้้รับ
ั รางวััลจากการแข่่งขัันด้้านคุุณภาพของ
International Wine and Spirit Competition 2020
สำำ�หรัับกลุ่่ม
� ธุุรกิิจเบีียร์์ ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่มีี
่� ความท้้าทาย
จากการระบาดของโรคไวรััสโควิิด-19 และมาตรการของ
ภาครััฐที่่ห้
� า้ มจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ทั่่ว� ประเทศในช่่วง
ระยะเวลาหนึ่่�งเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค บริิษััท
ยัังคงรัักษามาตรฐานในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ได้้อย่่างเข้้มแข็็ง ถึึงแม้้ภาพรวมตลาดเบีียร์์ของประเทศไทย
ในปีีที่ผ่่า
่� นมาจะมีีการเติิบโตเฉลี่่ย
� ในอััตราที่ล
่� ดลงแต่่บริิษััท
ยัังคงมีีการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าตลาด ในด้้านการตลาด
แม้้จะไม่่สามารถจััดกิิจกรรมทางการตลาดในลัักษณะการจััด
งานดนตรีี กีีฬา หรืือไลฟ์์สไตล์์อีีเวนท์์ ดัังเช่่นที่่ผ่่า
� นมา
บริิษัท
ั ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแบรนด์์ “ช้้าง” เพื่่�อรัักษา
ตำำ�แหน่่งอัันดัับหนึ่่�งในใจผู้้�บริิโภคด้้วยการสื่่�อสารแบรนด์์
(Brand Communication) เพื่่�อส่่งความสุุขจากแบรนด์์ถึึง
กลุ่่�มลููกค้้าทั่่�วประเทศ การสร้้างประสบการณ์์ร่่วมกัับแบรนด์์
(Brand Experiential) ด้้วยการสร้้างสรรค์์กิจ
ิ กรรมทาง
การตลาดในสื่่�อออนไลน์์ ตลอดจนการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์
และออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ (Product/Packaging) ด้้วยการ
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ “ช้้าง โคลด์์ บรููว์์” (Chang Cold Brew)
ในโอกาสฉลองครบรอบปีีที่่� 25 และการเปิิดตััว “ช้้าง โคลด์์
บรููว์์ ขนาด 25 กระป๋๋อง หรืือ ไวรััลแพ็็ค (Viral Pack)” ซึ่่�งเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์ขนาดพิิเศษที่่�มีีความยาวมากที่่�สุุดที่่เ� คยผลิิตมา
จนเกิิดกระแสการพููดถึึงในโลกโซเชีียลจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 บริิษัท
ั ตระหนัักถึึงความปลอดภััย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

และผลกระทบทางธุุรกิิจของคู่่�ค้าจึ
้ งึ ได้้มอบอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกััน
อาทิิ หน้้ากากอนามััย เอทิิลแอลกอฮอล์์ ประกัันภััย
คุ้้�มครองโรคไวรััส โควิิด-19 และความช่่วยเหลืือในการตรวจ
หาเชื้้อ
� ไวรััสโควิิด-19 ตลอดจนการพััฒนาศัักยภาพของ
คู่่�ค้าด้
้ ว้ ยการจััดอบรมผ่่านสื่่�อออนไลน์์ ด้้านตลาดเบีียร์์
ในต่่างประเทศ ได้้มีีการขยายฐานลููกค้้าไปยัังต่่างประเทศ
ด้้วยการผลิิตและจำำ�หน่่ายเบีียร์์ช้า้ งในสาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 เป็็นต้้นมา
และการใช้้สื่่�อออนไลน์์ในการสร้้างแบรนด์์เบีียร์์ช้า้ งและ
การเข้้าถึง
ึ ผู้้บ
� ริิโภคในระดัับสากล ซึ่่�งได้้รับ
ั การตอบรัับที่่ดีี
�
จากผู้้บ
� ริิโภคโดยพิิสููจน์์ได้้จากการเติิบโตของส่่วนแบ่่ง
การตลาดและยอดขายที่่�เกิินความคาดหมาย
สำำ�หรัับธุุรกิิจเบีียร์์ซาเบโก้้ในประเทศเวีียดนามซึ่่�งเป็็น
บริิษััทย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟ ในปีี 2563 ก็็ได้้รับ
ั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จึึงได้้
มีีการปรัับตััวด้้วยการเน้้นการขายให้้กัับผู้้บ
� ริิโภคใน
ร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าขายปลีีกสมััยใหม่่แทนการขาย
ผ่่านธุุรกิิจร้้านอาหารหรืือภััตตาคาร ตลอดจน
การสร้้างช่่องทางการขายผ่่านทางออนไลน์์ มีีการออก
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เนื่่�องในโอกาสครบ 145 ปีี ของซาเบโก้้
ในเดืือนมิิถุน
ุ ายน 2563 ด้้านการผลิิตได้้เริ่่ม
� การใช้้งาน
สายการผลิิตกระป๋๋องใหม่่ ที่่เ� พิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเพื่่� อ
ตอบสนองความต้้องการที่่�เพิ่่� มขึ้้�นของตลาดในภาค
กลางของเวีียดนาม มีีการนำำ�ระบบสารสนเทศด้้าน
การบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าและการบริิหารจััดการ
การขนส่่งมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการ
คลัังสิินค้้าและการขนส่่งในระยะยาว

การแข่่งขัันในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
จากภาวะเศรษฐกิิจของประเทศไทยในปีี 2563 ที่่�ปรัับตััว
ลดลงต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ทำำ�ให้้กลุ่่ม
� ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ต้อ
้ งปรัับเปลี่่ย
� น
รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อรองรัับชีีวิิตปกติิวิถีี
ิ ใหม่่
(New Normal) โดยเน้้นการวางแผนจััดส่่งสิินค้้าให้้
เพีียงพอและอำำ�นวยความสะดวกด้้วยการเพิ่่�มจุุดกระจาย
สิินค้้าให้้เข้้าถึง
ึ ผู้้บ
� ริิโภคในชุุมชนต่่าง ๆ ผ่่านรถหน่่วยขาย
การหาช่่องทางการขายใหม่่ อาทิิ การจำำ�หน่่ายผ่่าน
ร้้านจำำ�หน่่ายแก๊๊สหุุงต้้ม เพื่่�อให้้ลููกค้้าเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่�มที่่�
สะอาดได้้โดยไม่่ต้้องเสี่่�ยงเดิินทางไปไกลจากบริิเวณ
ที่่�พัักอาศััย นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้ผู้�บ
้ ริิโภคเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีประโยชน์์และรสชาติิดีี สร้้างเสริิมสุุขภาพให้้แข็็งแรง
กลุ่่ม
� ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์จึงึ ได้้นำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ “วีี-บููสท์์ (V BOOST)” เครื่่�องดื่่�มเพื่่�อ
สุุขภาพที่่�ผสมวิิตามิน
ิ ซีีและเบต้้ากลููแคนที่่�ช่่วยกระตุ้้�น
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายให้้ทำำ�หน้้าที่่�ได้้ดีีและมีี
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ประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้�น ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรงลดความเสี่่�ยงในการ
เป็็นหวััด และเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีระดัับปริิมาณน้ำำ�ตาล
ตามข้้อกำำ�หนดการรัับรองสััญลัักษณ์์ทางเลืือกสุุขภาพ
นอกจากนี้้� ในด้้านการบริิหารจััดการเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อเติิบโต
และก้้าวเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์อย่่าง
มั่่�นคงและยั่่�งยืืน ได้้มีีการสร้้างประสิิทธิิภาพการทำำ�งานโดยเน้้น
กลยุุทธ์์การขายสิินค้้าที่มีีกำ
่� �ำ ไรสููงเพิ่่�มการขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภท
ขวดแก้้วเพื่่�อผลัักดัันยอดขายของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่สร้
่� า้ งผลกำำ�ไร
อาทิิ “เอส ขวดแก้้ว” และ “น้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล ขวดแก้้ว”
มุ่่ง
� เน้้นการจััดจำำ�หน่่ายในช่่องทางขายที่่�สร้า้ งกำำ�ไร ได้้แก่่
ช่่องทางดั้้�งเดิิม (Traditional Trade) และร้้านอาหารทั่่�วประเทศ
และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้อย่่างทั่่�วถึึง มุ่่ง
� สร้้างกำำ�ไรและ
ลดค่่าใช้้จ่่าย ด้้วยการสร้้างเครืือข่่ายการกระจายสิินค้้าในเครืือ
และเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพในการบริิหารต้้นทุุนค่่าขนส่่ง ในขณะเดีียวกััน
ก็็สามารถกระจายสิินค้้าได้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่ม
� ากยิ่่ง
� ขึ้้�น

การแข่่งขัันในธุุรกิิจอาหาร
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 และ
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงโดยเน้้นความสะดวก
สบายและประหยััดเวลามากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดแพลตฟอร์์ม
อีีคอมเมิิร์ซ
์ อีีมาร์์เก็็ตเพลส บริิการเดลิิเวอรี่่อ
� อนไลน์์ทั้้�ง
การสั่่�งซื้้อ
� อาหารหรืือสิินค้้าที่่�เป็็นออนไลน์์แพลตฟอร์์ม
มีีบทบาทมากขึ้้�นและเกิิดการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ธุุรกิิจ
อาหารของไทยเบฟได้้ปรัับตััวโดยพััฒนาระบบการสั่่�งซื้้อ
�
ออนไลน์์และเดลิิเวอรี่่� รวมทั้้�งการชำำ�ระเงิินแบบ E- wallet
เพื่่�อให้้ผู้บ
�้ ริิโภคสั่่�งสิินค้้าและชำำ�ระเงิินได้้สะดวกขึ้้�น การบริิหาร
จััดการวััตถุุดิิบและปรัับเมนููให้้เหมาะสมทั้้�งแบบซื้้อ
� กลัับ (Take
Home) และจััดส่่ง (Delivery) การทำำ� Cloud Kitchen โดยนำำ�
แบรนด์์ร้า้ นอาหารต่่าง ๆ ในกลุ่่ม
� ไทยเบฟมารวมตััวกัันในที่่เ� ดีียว
ใช้้พื้้�นที่่�ครััวกลางร่่วมกััน เพื่่�อประโยชน์์ในการจััดส่่งและ
กระจายสิินค้้า การเข้้าถึง
ึ ของลููกค้้า รวมทั้้�งลดการจำำ�กััดหรืือ
แบ่่งขอบเขตพื้้�นที่่�ขาย (Unlock Trade Zone) นอกจากนี้้�
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้
ร้้านอาหารที่่�อยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้าได้้รับ
ั ผลกระทบค่่อนข้้าง
มาก บริิษััทจึึงได้้แสวงหาพื้้�นที่่�ใหม่่ ๆ ภายนอกศููนย์์การค้้า
ตลอดจนการพิิจารณาถึึงวิิธีีการหรืือรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อ
เข้้าถึึงลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด อาทิิ รถขายอาหารซึ่่�งเป็็น
ร้้านอาหารเคลื่่�อนที่่� (Food Truck) ร้้านจำำ�หน่่ายอาหาร
ขนาดเล็็กในลัักษณะ Grab & Go Kiosk เป็็นต้้น
นอกจากการปรัับรููปแบบทางธุุรกิิจแล้้ว บริิษััทยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์โดยเฉพาะ
การบริิหารจััดการข้้อมููล การนำำ�ข้้อมููลซึ่่�งมีีรููปแบบและ
แหล่่งที่่�มาที่่�หลากหลาย (Big Data) มาใช้้วิเิ คราะห์์ ติิดตาม
และคาดการณ์์พฤติิกรรมที่่�ซับ
ั ซ้้อนและเปลี่่�ยนแปลง
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อย่่างรวดเร็็วของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ ทั้้�งในปััจจุุบัันและ
อนาคต เพื่่�อทำำ�การตลาดกัับผู้้�บริิโภคเป็็นรายบุุคคล
(Personalized Marketing) โดยส่่งข้้อมููลผ่่านระบบ
BevFood Application นำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิมการขายที่่�
ตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย รัักษาลููกค้้าที่่�มีีความภัักดีีต่่อแบรนด์์
และการเพิ่่�มลููกค้้ารายใหม่่ในช่่วงวััยต่่าง ๆ ในขณะ
เดีียวกัันผู้้�บริิโภคเริ่่ม
� มองหาข้้อมููลที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ แบรนด์์ต้้องปรัับเปลี่่�ยน
การนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่าง ๆ ผ่่านระบบ Big Data ถึึง
ผู้้�บริิโภค เพื่่�อเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับแบรนด์์ พร้้อม
สร้้างความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งรายอื่่�น

9. ความเสี่่� ยงด้้านการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ห่่วงโซ่่อุุปทานของไทยเบฟเริ่่ม
� จััดหา การผลิิต
� ตั้้�งแต่่การจััดซื้้อ
การกระจายสิินค้้า การตลาดและการขาย จนถึึงการบริิหาร
จััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค หากกระบวนการจััดการ
ภายในห่่วงโซ่่อุุปทานเกิิดความไม่่สอดคล้้องกััน หรืือได้้รับ
ั ผล
กระทบจากปััจจััยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น วิิกฤตไวรััสโควิิด-19
ที่่เ� กิิดขึ้้�นทั่่�วโลกในปีี 2563 ทำำ�ให้้ระดัับความเสี่่�ยงด้้านการจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานเพิ่่�มสููงขึ้้�น เนื่่�องจากผู้้�ผลิิตและผู้้�ประกอบการ
จำำ�นวนมากต้้องหยุุดดำำ�เนิินการ อาจทำำ�ให้้วัต
ั ถุุดิิบเกิิด
การขาดแคลนหรืือมีีราคาเพิ่่� มสููงขึ้้�น การจััดส่่งหรืือระบบ
โลจิิสติก
ิ ส์์หยุุดชะงัักหรืือล่่าช้้าเนื่่�องจากปััญหาและอุุปสรรคของ
การขนส่่งและกระจายสิินค้้าในช่่วงล็็อกดาวน์์ ซึ่่�งทั้้�งหมดจะมีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ
ความไว้้วางใจของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชื่่�อเสีียงและ
ภาพลัักษณ์์ของบริิษััท รวมถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดซื้้อ
� จััดหาถืือเป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นของห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ต้้อง
คััดสรรวััตถุุดิิบและสิินค้้าที่่�นำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิต
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบทั้้�งเรื่่�องคุุณภาพ ประสิิทธิิภาพ
ความโปร่่งใส และการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่าง
ทั่่�วถึึงเพื่่�อความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยการจััดหา
วััตถุุดิิบทางการเกษตรซึ่่�งเป็็นส่่วนประกอบหลัักในผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องดื่่�มและอาหารของไทยเบฟ เช่่น ข้้าวมอลต์์ น้ำำ�ตาล
น้ำำ�มัันปาล์์ม ใบชา เมล็็ดกาแฟ และโกโก้้ เป็็นไปตามแนวทาง
ปฏิิบัติ
ั ิเรื่่�องเกษตรกรรมอย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� ในการจััดหา
วััตถุุดิิบทางการเกษตรและวััสดุุหลัักประกอบการผลิิต เช่่น
กระป๋๋อง ขวดแก้้ว ขวดพลาสติิก และน้ำำ�มัันเตา ซึ่่�งปริิมาณ
และราคามีีความผัันผวนตามปััจจััยต่่าง ๆ อาทิิ
สภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิในแต่่ละช่่วงเวลา อุุปสงค์์และ
อุุปทานของสิินค้้านั้้�น ๆ ความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกและ
อััตราแลกเปลี่่�ยน เป็็นต้้น ไทยเบฟได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
สำำ�หรัับคู่่�ค้า้ (Supplier Code of Practice) เพื่่�อใช้้เป็็นมาตรฐาน
ในการคััดกรองคู่่�ค้้าและตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้าของคู่่�ค้้า
ทุุกรายอย่่างเข้้มงวด การจััดหาวััตถุุดิิบหลัักแต่่ละประเภท
ต้้องมีีคู่่�ค้้ามากกว่่าหนึ่่�งรายเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการพึ่่� งพา
คู่่�ค้าจำ
้ �ำ นวนน้้อยราย การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของคู่่�ค้า้ ให้้เข้้ามา

มีีบทบาทร่่วมกัันในการบริิหารความเสี่่�ยงในห่่วงโซ่่อุุปทาน เช่่น
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ร่่วมกัันในการเก็็บสำำ�รองสิินค้้าคงคลััง
ตลอดจนแผนบริิหารความเสี่่�ยงเมื่่�อเกิิดภััยพิิบัติ
ั แ
ิ ละสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจถึึงความสามารถในการส่่งมอบสิินค้้า
ของคู่่�ค้้าโดยไม่่กระทบต่่อแผนการผลิิตของบริิษััท มีีการสื่่�อสาร
และประสานงานกัับคู่่�ค้า้ อย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อตอบสนองแผนการใช้้งาน
ได้้อย่่างครบถ้้วนตรงตามเวลา มีีการวิิเคราะห์์และติิดตาม
การเปลี่่�ยนแปลงของราคาและปริิมาณของวััตถุุดิิบหลัักอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีการตกลงราคาซื้้อ
� ล่่วงหน้้ากับ
ั คู่่�ค้าวั
้ ต
ั ถุุดิิบหลััก
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงเรื่่�องความผัันผวนของราคา และยัังช่่วยให้้
บริิษััททราบต้้นทุุนที่่ค
� งที่่ห
� รืือค่่อนข้้างชััดเจนในการผลิิตสิินค้้า
ในปีี 2562 ไทยเบฟได้้นำ�ำ ระบบ CROSS Procurement ซึ่่�งเป็็น
แพลตฟอร์์มการจััดซื้้อ
� แบบดิิจิทั
ิ ัล โดยเชื่่�อมต่่อกัับระบบ
Supplier Life Cycle Management (SLCM) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการเข้้าถึง
ึ ข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจ
และกำำ�หนดกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ในการจััดซื้้อ
� จััดหา รวมถึึงการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในห่่วงโซ่่อุุปทานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันต่่อ
สถานการณ์์
ด้้านการผลิิตและการกระจายสิินค้้า กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีี
การบริิหารจััดการและมาตรการควบคุุมเพื่่�อให้้คุุณภาพของสิินค้้า
ได้้มาตรฐานจากแหล่่งผลิิตจนถึึงการส่่งมอบให้้ผู้�บ
้ ริิโภค
ความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััยของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
จากกระบวนการผลิิตและการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ การใช้้ทรััพยากร
ต่่าง ๆ เช่่น ทรััพยากรน้ำำ�และพลัังงาน ให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดโดยไม่่สร้้างมลพิิษต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบัติ
ั ตา
ิ ม
กฎหมายและมาตรฐานการจััดการต่่าง ๆ ตามหลัักสากล
ตลอดจนมีีการพััฒนาทั้้�งนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ (Product
Innovation) และนวััตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
รวมถึึงเทคโนโลยีีต่่าง ๆ มาช่่วยในการผลิิต การขนส่่งและ
การกระจายสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้านการตลาดและการขาย กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีช่่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลาย มีีเครืือข่่ายที่่�แข็็งแกร่่งและเน้้น
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับคู่่�ค้้าผ่่านโครงการต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยสร้้าง
หรืือพััฒนาศัักยภาพให้้แก่่คู่่�ค้้า การจััดกิิจกรรมด้้านการตลาด
การส่่งเสริิมการขายและการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ สอดคล้้องกัับ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและแสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบต่่อ
ผู้้บ
� ริิโภค สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ โครงการ Serve Responsibly
หรืือการให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบของผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ บริิษััทยัังมีีช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารเพื่่�อรัับฟััง
ความคิิดเห็็นจากผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจรวมถึึงทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ตอบ
สนองกัับความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ได้้มากที่่�สุุด
ด้้านการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ไทยเบฟเชื่่�อว่่า
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ดีีนอกจากจะทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้องผลิิตภััณฑ์์และมีี
รููปลัักษณ์์สวยงามแล้้ว ยัังต้้องสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ ได้้เพื่่�อ
ลดปััญหาขยะและมลพิิษที่่�เกิิดจากบรรจุุภััณฑ์์ ไทยเบฟยัังเห็็น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ความสำำ�คััญของการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าภายใต้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) จึึงได้้ริเิ ริ่่ม
� และ
ลงทุุนในโครงการต่่าง ๆ ที่่สา
� มารถนำำ�วััสดุุหรืือบรรจุุภััณฑ์์
สิินค้้าประเภทต่่าง ๆ เช่่น ขวดแก้้ว กระป๋๋อง กระดาษ และ
พลาสติิก ที่่ผ่่า
� นการผลิิตและบริิโภคแล้้วแต่่ยัังใช้้ประโยชน์์ได้้
กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง หรืือนำำ�มาหมุุนเวีียนใช้้ซ้ำ�ำ
เพื่่�อเป็็นการรัักษาและเพิ่่�มการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้อ
้ ย
ที่่สุุ
� ด เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันและโอกาสทาง
ธุุรกิิจ ไทยเบฟได้้พััฒนาและใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่ใ่� ช้้วัสดุุ
ั จากแหล่่ง
ธรรมชาติิเพิ่่ม
� ขึ้้�น รวมทั้้�งได้้ร่่วมกัับภาครััฐ เอกชน ชุุมชนท้้องถิ่่น
�
รวมถึึงคู่่�ค้า้ ของบริิษััท ริิเริ่่ม
� โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลััง
การบริิโภคด้้วย

10. ความเสี่่� ยงด้้านการเงิิน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการขยายกิิจการของบริิษััททั้้�งในและ
ต่่างประเทศในรููปแบบการลงทุุนเพื่่�อพััฒนาโครงการใหม่่ ๆ
และการเข้้าซื้อ
้� กิิจการอื่่�น ต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำำ�นวนมากและเป็็น
การลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยแหล่่งเงิินทุุนส่่วนใหญ่่มาจาก
เงิินกู้้�จากแหล่่งภายนอกและการใช้้กระแสเงิินสดภายในของ
บริิษัท
ั และอาจมาจากการเพิ่่�มทุุนจากผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยการ
ขยายธุุรกิิจในต่่างประเทศ ต้้องใช้้เงิินลงทุุนเป็็นสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศจำำ�นวนมาก ขณะเดีียวกัันบริิษััทมีีภาระค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินงานและรายได้้ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเงิินสกุุลต่่างประเทศ
ส่่งผลให้้บริิษััทมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินหลายประการ อาทิิ
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
และความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย
� น และในการกู้้เ� งิิน บริิษััท
ต้้องพิิจารณาแหล่่งที่่ม
� าของเงิินทุุนทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
ล่่วงหน้้า สกุุลเงิินที่่�จะใช้้ในการกู้้�และกระจายแหล่่งที่่�มาของ
เงิินทุุนให้้มีีความหลากหลาย รัักษาสภาพคล่่องและ/หรืือ
สำำ�รองวงเงิินกู้้�จากสถาบัันการเงิินให้้เพีียงพอเพื่่�อใช้้เป็็น
เงิินทุุนหมุุนเวีียน พิิจารณาการกู้้�ยืืมเงิินทั้้�งที่่�มีีอัตรา
ั
ดอกเบี้้�ย
คงที่่�และอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว การรัักษาสััดส่่วนของ
หนี้้�สิินที่่�มีีอัตรา
ั
ดอกเบี้้�ยคงที่่�และหนี้้�สิินที่่�มีีอัตรา
ั
ดอกเบี้้�ย
ลอยตััวให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ติิดตามสถานการณ์์ ความเคลื่่�อนไหวและ
แนวโน้้มของตลาดเงิิน อััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยน
อย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง การใช้้เครื่่�องมืือทางการเงิิน
ประเภทต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมตามสถานการณ์์เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารต้้นทุุนดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่ย
� น
อาทิิ การทำำ�สััญญาซื้้อ
� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
สััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (Interest
Rate Swap) การป้้องกัันความเสี่่�ยงทั้้�งอััตราดอกเบี้้�ยและ
อััตราแลกเปลี่่�ยนด้้วยวิิธีี Cross Currency Swap เป็็นต้้น
การบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวนี้้�สายงานการเงิินของบริิษััท
มีีส่่วนสำำ�คััญในการวางแผนการลงทุุนด้้วย นอกจากนี้้�
เพื่่�อการรองรัับการระดมทุุนในรููปแบบต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
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การออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นหรืือระยะยาว การออกหุ้้�นกู้้�ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ บริิษััทมีีการจััดอัันดัับเครดิิตกัับสถาบัันจััดอัันดัับ
เครดิิตทั้้ง
� ในและต่่างประเทศ โดยอัันดัับเครดิิตของบริิษััททั้้�งหมด
อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมแก่่การลงทุุน ดัังนี้้�
-

TRIS Rating:
AA แนวโน้้มอัันดัับเครดิิตมีีเสถีียรภาพ
Moody’s:
Baa3 แนวโน้้มอัันดัับเครดิิตมีีเสถีียรภาพ
Fitch Ratings: 	อัันดัับเครดิิตสากลระยะยาวสกุุลเงิิน
ต่่างประเทศที่่� ‘BBB-’ แนวโน้้มอัันดัับ
เครดิิตเป็็นลบ
		อัันดัับเครดิิตภายในประเทศระยะยาวที่่�
‘AA(tha)’ แนวโน้้มอัันดัับเครดิิตเป็็นลบ

11. ความเสี่่� ยงด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการในแต่่ละประเทศที่่�บริิษััทดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอยู่่� โดยความเสี่่�ยงดัังกล่่าวเกิิดได้้จากหลายปััจจััย อาทิิ
ความซัับซ้้อนของบทบััญญััติิตามกฎหมาย การปรัับเปลี่่�ยน
นโยบายของภาครััฐให้้สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงของยุุคสมััย
สัังคม และเทคโนโลยีีซึ่่�งส่่งผลให้้มีีการเปลี่่ย
� นแปลงแก้้ไขกฎหมาย
เช่่น ภาษีีความหวานหรืือภาษีีน้ำำ�ตาลเพื่่� อจััดเก็็บภาษีีจาก
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีปริิมาณน้ำำ�ตาลเกิินกว่่าปริิมาณที่่�กฎหมายกำำ�หนด
หรืือมีีแนวโน้้มที่่�จะจััดเก็็บภาษีีความเค็็มจากอาหารที่่�มีีส่่วนผสม
ของโซเดีียม เป็็นต้้น ตลอดจนความซัับซ้้อนและความไม่่ชััดเจน
ของตััวบทของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ใช้้บัง
ั คัับในปััจจุุบััน
ส่่งผลให้้เกิิดการตีีความหรืือการใช้้ดุุลพิินิิจที่่�แตกต่่างกัันระหว่่าง
ภาครััฐและผู้้�ประกอบการ เกิิดความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อนเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีปฏิิบัติ
ั ิ รวมไปถึึงแนวทางการตีีความกฎหมายของเจ้้าหน้้าที่่�
ภาครััฐในแต่่ละท้้องที่่�มีีความแตกต่่างกััน นอกจากนี้้� การออก
มาตรการทางกฎหมายใหม่่ เช่่น ประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
เรื่่�อง ห้้ามขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์โดยวิิธีีการหรืือในลัักษณะ
การขายทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563 (“ประกาศห้้ามขายเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ทางออนไลน์์ฯ”) ที่่�จะมีีผลใช้้บัง
ั คัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
7 ธัันวาคม 2563 เป็็นต้้นไป จะกระทบต่่อผู้้ป
� ระกอบการที่่�ขายสิินค้้า
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคโดยตรง จะไม่่สามารถใช้้
ช่่องทางการขายสิินค้้าผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลของ
สิินค้้า ให้้บริิการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการขายสิินค้้า เช่่น การบริิการ
จััดส่่งสิินค้้า เป็็นต้้น กฎหมายนี้้�จึงึ อาจไม่่สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของคนในยุุคปััจจุุบัันที่่�เปลี่่�ยนวิิถีีมาชื่่�นชอบการซื้้อ
� สิินค้้า
ผ่่านช่่องทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอาจนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายที่่�ไม่่ถููกต้้องของพนัักงาน คู่่�ค้้า และอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟทั้้�งในด้้านการเงิินและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การขยายงานและการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ตามแผนกลยุุทธ์์ของ
องค์์กร โดยผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นความรัับผิิดตามกฎหมาย
ในลัักษณะของการถููกเปรีียบเทีียบปรัับ การถููกพัักหรืือเพิิกถอน
ใบอนุุญาตในการประกอบกิิจการ รวมถึึงอาจส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียง
และภาพลัักษณ์์ของบริิษััท
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ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารการแก้้ไขและการออกกฎหมาย
ประกาศ คำำ�สั่่�ง และกฎระเบีียบใหม่่ ๆ ที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้และ
เกี่่ย
� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่ม
� บริิษััทอย่่างใกล้้ชิด
ิ และ
เป็็นระบบ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถวิิเคราะห์์ผลกระทบ ปััญหาและ
อุุปสรรคต่่าง ๆ เพื่่�อวางแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ถููกต้้อง
สอดคล้้องกัับข้้อกฎหมายและรัับมืือได้้ทัน
ั ต่อ
่ การเปลี่่ย
� นแปลง
และกำำ�หนดแนวทางบริิหารจััดการธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตััวอย่่างเช่่น ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้ปรัับเปลี่่�ยนนโยบายและแผนการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถดำำ�เนิินต่่อไปโดยไม่่หยุุดชะงััก
และสอดคล้้องกัับมาตรการทางกฎหมายที่่�ภาครััฐกำำ�หนด
รวมถึึงการปรัับปรุุงและพััฒนาเว็็บไซต์์ แอปพลิิเคชัันและ
เอกสารต่่าง ๆ ของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ ให้้มีีความปลอดภััย
และมีีมาตรการในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้แก่่เจ้้าของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลไม่่ว่่าจะเป็็นลููกค้้า คู่่�ค้า้ หรืือพนัักงาน ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ โดยสอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์ของกฎหมายตามพระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อธุุรกิิจจาก
ความเสี่่�ยงตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้กำำ�หนด
นโยบายในด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
แก่่กรรมการ ผู้้บ
� ริิหาร พนัักงานของบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย อาทิิ จรรยาบรรณเครืือไทยเบฟเวอเรจ นโยบาย
การต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชั่่�น นโยบายด้้านภาษีีที่่�เน้้นการปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
และการได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจากกฎหมายและ
กฎระเบีียบดัังกล่่าว แนวทางปฏิิบัติ
ั ิด้้านการตลาดสำำ�หรัับ
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เพื่่� อให้้แน่่ใจว่่าการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์และการทำำ�กิิจกรรมทางการตลาดสำำ�หรัับ
สิินค้้าของบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ นโยบายด้้าน
สุุขภาพและโภชนาการ นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม นโยบาย
การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�ขององค์์กร นโยบายอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยขององค์์กร นโยบายด้้านการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศและนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร รวมทั้้�งแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
สำำ�หรัับคู่่�ค้้า เป็็นต้้น บริิษััทมีีการสื่่�อสารและ/หรืือจััดอบรม
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ ตลอดจน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทราบและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เคร่่งครััด ในกรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ
ในองค์์กรมีีข้้อเท็็จจริิงอัันมีีมููลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ในข่่าย
ต้้องสงสััยว่่าอาจเป็็นความผิิด การกระทำำ�อัันผิิดกฎหมาย
ต่่าง ๆ หรืือการไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบต่่าง ๆ สามารถแจ้้ง
ข้้อเท็็จจริิงอัันมีีมููลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ในข่่ายต้้องสงสััย
ดัังกล่่าวผ่่านช่่องทางตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายการรัับ
ข้้อร้้องเรีียน (Whistleblowing Policy) ซึ่่�งเผยแพร่่และ
เปิิดเผยเป็็นการสาธารณะไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัท
ั โดยผู้้�ที่แ
่� จ้้ง

ข้้อร้้องเรีียนโดยสุุจริิตสามารถมั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทจะดำำ�เนิินการ
กัับข้้อร้้องเรีียนอย่่างเข้้มงวดและจะทำำ�การสืืบสวนเรื่่�องราว
ตามความเหมาะสม รวมถึึงปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งข้้อร้้องเรีียน
จากความเสีียหาย หรืือการถููกทำำ�ร้้ายหรืือการถููกคุุกคามอัันมีี
สาเหตุุมาจากการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว

12. ความเสี่่� ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์และ
ความปลอดภััยของข้้อมููล
รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและวิิธีีการทำำ�งานของกลุ่่�มบริิษััท
ไทยเบฟต้้องพึ่่� งพาเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลมากขึ้้�น ทั้้�งระบบการผลิิต
โครงข่่ายและระบบสารสนเทศต่่าง ๆ ในการปฏิิบัติ
ั ิงานที่่�ต้้อง
เชื่่�อมโยงผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต โดยข้้อมููลสำำ�คััญ อาทิิ
แผนธุุรกิิจ ข้้อมููลการขาย ผลประกอบการ ข้้อมููลของลููกค้้า
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจรวมทั้้�งพนัักงาน ถููกจััดเก็็บบนระบบสารสนเทศ
มากขึ้้�น โดยทั้้�งหมดเป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ที่่�ปัจ
ั จุุบัันเกิิดขึ้้�นอยู่่�เสมอและขยายวงกว้้างในทุุกธุุรกิิจ
ด้้วยรููปแบบที่่�หลากหลายและซัับซ้้อนมากขึ้้�น อาจส่่งผลให้้ระบบ
สารสนเทศไม่่สามารถใช้้งาน และ/หรืือไม่่สามารถให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าได้้ การรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญทางธุุรกิิจและข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ส่่งผลให้้เกิิดความรัับผิิดทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อาทิิ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
ผลกระทบต่่อความน่่าเชื่่�อถืือ ชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
รวมถึึงผลกระทบทางการเงิินจากการสููญเสีียลููกค้้าและคู่่�ค้้า
ทางธุุรกิิจ บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศ การใช้้งานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และแผนความปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์ โดยมีีการปรัับปรุุง
เครืือข่่ายให้้มีีความปลอดภััยขั้้�นสููง การติิดตั้้�ง Cyber log และ
ระบบตรวจสอบการคุุกคามจากภายนอกเพื่่�อป้้องกัันและเฝ้้าระวััง
ความผิิดปกติิที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับระบบเครืือข่่ายและเพิ่่�ม
ความปลอดภััยด้้านข้้อมููล รวมทั้้�งการปรัับปรุุงการใช้้งานผ่่าน
ระบบเครืือข่่ายส่่วนตััวเสมืือน (Virtual Private Network) ที่่ต้
� อ
้ ง
ใช้้ปัจ
ั จััยหลาย ๆ อย่่างในการตรวจสอบและยืืนยัันตััวบุุคคลเพื่่�อ
อนุุญาตเข้้าใช้้งานซอฟต์์แวร์์ ระบบหรืือข้้อมููลต่่าง ๆ (Multi
Factor Authentication) ตลอดจนการจััดทำำ�และทดสอบแผน
รัับมืือภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์และแผนการกู้้�คืืนระบบสารสนเทศ
กรณีีเกิิดเหตุุภััยพิิบัติ
ั เิ พื่่�อให้้สามารถรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีีและบรรเทาความเสีียหายของระบบสารสนเทศ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการ
ความปลอดภััยของข้้อมููล ISO27001 ด้้านการจััดการผู้้ใ� ช้้งานและ
การพิิสููจน์์ตัวั ตนก่่อนเข้้าใช้้งานระบบสารสนเทศภายในเครืือข่่าย
ของบริิษัท
ั (User Management and Active Directory
Management) บริิษััทยัังวางแผนขยายขอบเขตการรัับรอง
มาตรฐาน ISO27001 ให้้ครอบคลุุมระบบ WiFi และ Intranet
ภายในองค์์กร การปรัับปรุุง File Sharing ใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มความ
ปลอดภััยในการใช้้ข้อ
้ มููล การนำำ�ระบบ Multi Factor Authentication
มาใช้้กัับการใช้้งานอีีเมลทั้้�งหมดขององค์์กร พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุง
ระบบเครืือข่่ายให้้สามารถตรวจจัับความผิิดปกติิของการใช้้งาน
ได้้ที่ร่� ะดัับสาขาหรืือหน่่วยงานย่่อยอีีกด้้วย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมการสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� น
การใช้้เทคโนโลยีีทั้้�งวิิธีีการปฏิิบัติ
ั ิ ข้้อสัังเกตและสิ่่�งที่่�ควร
ระมััดระวัังในการใช้้งานระบบสารสนเทศแก่่พนัักงานทุุกระดัับ
มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลข่่าวสารเรื่่�องความปลอดภััยของข้้อมููล
ให้้เป็็นปััจจุุบัันและสื่่�อสารแก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
มีีการให้้ความรู้้�ด้้านการป้้องกัันและกฎหมายเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานผ่่านการจััด
อบรมและช่่องทางสื่่�อสารออนไลน์์ภายใน เพื่่�อให้้ผู้�บ
้ ริิหารและ
พนัักงานมีีความรู้้ค
� วามเข้้าใจในการใช้้งานเทคโนโลยีีอย่่าง
ถููกต้้องและปลอดภััยจากการถููกคุุมคามทางไซเบอร์์

13. ความเสี่่� ยงที่่�เกิิดขึ้�น
้ ใหม่่
13.1 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
ผู้บ
้� ริิโภค
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และมาตรการเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) ทำำ�ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงพื้้�นฐานในลัักษณะการทำำ�งาน
บริิโภค สื่่�อสาร และดููแลสุุขภาพของตนเองของ
ผู้้�บริิโภค วิิกฤตครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคอย่่างมาก เช่่น ผู้้�บริิโภคใส่่ใจ
ในเรื่่�องสุุขอนามััยในชีีวิิตประจำำ�วััน รวมทั้้�งพิิถีีพิิถััน
ในเรื่่�องอาหารการกิินต่่าง ๆ มากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มและอาหารเพื่่�อสุุขภาพ คุุณภาพ
และความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์และระบบการ
ตรวจสอบย้้อนกลัับ มีีความสำำ�คััญมากขึ้้�น ดัังนั้้�น
กระบวนการผลิิตจะต้้องมีีความปลอดภััยในทุุกขั้้�นตอน
ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงปลายทาง และข้้อมููลทุุกอย่่าง
จะต้้องโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับ
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิตได้้ด้ว้ ย นอกจากนี้้�
ผู้้บ
� ริิโภคหัันมาใช้้ช่่องทางออนไลน์์ในการซื้้อ
� สิินค้้า
โดยเฉพาะการสั่่�งอาหารและชำำ�ระผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ
หรืือระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�น หากบริิษััทไม่่มีี
ผลิิตภััณฑ์์หรืือช่่องทางจำำ�หน่่ายที่่�สามารถตอบสนอง
ต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานรวมถึึงการเติิบโต
ของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทเห็็นว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมของผู้้บ
� ริิโภคดัังกล่่าวเป็็นโอกาสในการขยาย
ธุุรกิิจ จึึงมุ่่ง� เน้้นการคิิดค้้นและพััฒนา ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
และอาหารเพื่่�อสุุขภาพตามนโยบายด้้านสุุขภาพ
และโภชนาการของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ และสามารถ
ตอบสนองพฤติิกรรมการบริิโภคของผู้้บ
� ริิโภคแต่่ละกลุ่่ม
�
หรืือช่่วงอายุุ มีีการออกแบบและพััฒนาฉลากและ
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สื่่�อสารถึึงข้้อมููลและคุุณค่่าทาง
โภชนาการของเครื่่�องดื่่�มและอาหารของบริิษัท
ั ตลอดจน
มีีการสื่่�อสารหรืือให้้ข้อ
้ มููลเกี่่ย
� วกัับสิินค้้าผ่่านสื่่�อที่่�
สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมและรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิต
ของผู้้�บริิโภค และเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคเป้้าหมาย รวมทั้้�ง
มีีการติิดตามอย่่างต่่อเนื่่�องถึึงการแก้้ไขและ
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ปรัับปรุุงกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าและ
บริิการ รวมถึึงสิิทธิิของผู้้�บริิโภคเพื่่�อกำำ�หนดเป็็น
หลัักเกณฑ์์ในการผลิิตสิินค้้าและให้้บริิการของบริิษััท
พร้้อมสื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจแก่่ทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ภายในองค์์กร

13.2 ความเสี่่�ยงจากกระแสการให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และความยั่่�งยืืน
ปััจจุุบัันองค์์กรนานาชาติิ หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนให้้
ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยให้้
ความสนใจในเรื่่�องอุุณหภููมิิโลกที่่สูู
� งขึ้้�น ผลกระทบจาก
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มากขึ้้�น และจำำ�นวนขยะจาก
การบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว การให้้ความสำำ�คััญใน
เรื่่�องเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้ผู้�บ
้ ริิโภคตระหนัักถึึงผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาวมากขึ้้�น ทำำ�ให้้แนวโน้้มทางสัังคม
และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
อาทิิ เน้้นการซื้้อ
� สิินค้้าและบริิการที่่�ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ลดการใช้้
พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว (Single Use Plastic)
นอกจากนี้้� หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนมีีการตื่่�นตััว
อย่่างมากในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจตามแนวทาง
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) และความยั่่�งยืืน
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทในอนาคต หาก
บริิษััทยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบเดิิมโดยไม่่มีีมาตรการ
เพื่่�อพร้้อมรัับกระแสการให้้ความสำำ�คััญต่่อการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและความยั่่�งยืืน
อย่่างไรก็็ดีี กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟเห็็นว่่าการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม แนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและความยั่่�งยืืน
เป็็นโอกาสทางธุุรกิิจที่่�ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายและเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานจากการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด ช่่วยยกระดัับขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของไทยเบฟและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
รวมทั้้�งช่่วยสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและ
ชุุมชน ในระยะยาว โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ
เพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงข้้างต้้น อาทิิ
-

การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อลดการปล่่อย
คาร์์บอนและการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เช่่น การเปลี่่�ยน
เชื้้อ
� เพลิิงเครื่่�องกำำ�เนิิดไอน้ำำ�จากน้ำำ�มัันเตาเป็็นก๊๊าซ
LPG การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ขวดพลาสติิก PET ให้้
มีีน้ำำ�หนัักเบาเพื่่�อลดการใช้้พลาสติิก การลดน้ำำ�หนััก
กระป๋๋องอะลููมิิเนีียมที่่�ใช้้บรรจุุเครื่่�องดื่่�ม การเปลี่่�ยน
ระบบ Cooling Tower เป็็นระบบ Evaporation

-

การนำำ�ของเสีียจากการผลิิตกลัับมาเป็็นพลัังงาน
หมุุนเวีียนทั้้�งพลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพและเชื้้อ
� เพลิิง
ชีีวมวล รวมถึึงการขยายไปสู่่�ธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
เช่่น การผลิิตก๊๊าซชีีวภาพและเชื้้อ
� เพลิิงชีีวมวลจาก
น้ำำ�กากส่่าที่่�เป็็นของเสีียจากกระบวนการผลิิตสุุรา
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-

การนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ผลพลอยได้้จากการผลิิตไปเป็็น
วััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในอุุตสาหกรรมอื่่�น หรืือโครงการ
เพิ่่�มมููลค่่าของเสีีย เช่่น นำำ�กากข้้าวมอลต์์จากการ
ผลิิตเบีียร์์ไปใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิตอาหารสััตว์์

-

การออกแบบพััฒนาหรืือปรัับโฉมผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
โดยคำำ�นึึงถึึงปลายทางของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
ประเภทแก้้ว กระดาษ อะลููมิิเนีียม และพลาสติิก ที่่ใ� ช้้
หลัังการบริิโภค กลไกในการนำำ�กลัับมาใช้้ใน
กระบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง ไม่่ว่่าจะเป็็นการนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่หรืือใช้้ซ้ำ�ำ

-

การกำำ�หนดมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการสรรหา
วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตและ
บรรจุุ เช่่น วััสดุุที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycled
material) หรืือวััสดุุที่่�ผลิิตจากวััสดุุทางชีีวภาพ
สามารถย่่อยสลายได้้

-

โครงการตั้้�งศููนย์์รับ
ั ซื้้อ
� บรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วและเศษ
วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ทั่่�วทุุกภููมิิภาค รวมทั้้�งโครงการ
ขยายธุุรกิิจด้้านการจััดการของเสีียและบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภค หรืือธุุรกิิจรีีไซเคิิลโดยเน้้นการเก็็บ
คืืนขวดพลาสติิกและชิ้้น
� ส่่วนไปคััดแยกและส่่งต่่อ
ให้้คู่่�ค้้าของบริิษััทเพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการ
ผลิิตสิินค้้าอื่่น
� ๆ ต่่อไป

-	ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรในการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถลดผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาว การริิเริ่่ม
� โครงการ/
กิิจกรรมเพื่่�อผลัักดัันการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างเป็็นรููปธรรม

13.3 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี
ดิิจิทั
ิ ัลและนวััตกรรมใหม่่
ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามามีีบทบาทกัับ
การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันและการทำำ�ธุุรกิิจมากขึ้้�น โดย
อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�มเป็็นหนึ่่�งใน
อุุตสาหกรรมที่่�กำำ�ลัังจะได้้รับ
ั ผลกระทบหรืือเกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงจากการพััฒนาและนำำ�เทคโนโลยีีทาง
ด้้านอาหาร (Food Technology) และนวััตกรรมใน
รููปแบบต่่าง ๆ มาใช้้งานโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิต ลดการพึ่่� งพาแรงงานคน
ลดต้้นทุุนของภาคธุุรกิิจในระยะยาว ตลอดจนเพื่่�อ
รัับมืือกัับแนวโน้้มความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�มีีความ
เปลี่่�ยนแปลง เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในอุุตสาหกรรม
อาหารและเครื่่�องดื่่�มมีีตั้้�งแต่่การใช้้เทคโนโลยีี Blockchain ในวงจรห่่วงโซ่่อุุปทานอาหาร (Food Supply
Chain) เพื่่�อตรวจสอบและติิดตามย้้อนหลัังถึึงต้้นทาง

ของผลิิตภััณฑ์์อาหารและคุุณภาพวััตถุุดิิบ เพื่่�อสร้้าง
ความปลอดภััยทางอาหารและลดขยะอาหาร การใช้้
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence) หรืือ
AI ในการตรวจสอบคุุณภาพอาหารผ่่านระบบเซนเซอร์์
การคััดแยกวััตถุุดิิบก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตและแปรรููป
โดยอาศััยการเรีียนรู้้แ
� ละจดจำำ� (machine learning)
การควบคุุมมาตรฐานการผลิิต สุุขอนามััย และความสะอาด
ภายในโรงงาน เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ช่่วยให้้กระบวนการผลิิต
และตรวจสอบคุุณภาพอาหารทำำ�ได้้รวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ลดการปนเปื้้� อนและโอกาสที่่�สิินค้้าจะถููกปฏิิเสธ
และส่่งคืืน นอกจากนี้้� ยัังเริ่่ม
� นำำ� AI มาช่่วยในกระบวนการ
คิิดค้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ออกสู่่�ตลาด โดยอาศััยการ
เรีียนรู้้�ข้อ
้ มููลจากผู้้�บริิโภคผ่่านกระบวนการ data mining
ประมวลผลและคาดการณ์์ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์รสชาติิที่่�
ผู้้�บริิโภคต้้องการและตรงใจมากขึ้้�น และการใช้้เทคโนโลยีี
ในการจััดการร้้านอาหาร (Digitization of Restaurants)
โดยพััฒนาหุ่่�นยนต์์มาเพื่่�อทำำ�งานในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ใช้้ใน
การทำำ�เครื่่�องดื่่�ม การตอบคำำ�ถามลููกค้้า การแนะนำำ� และ
การรัับคำำ�สั่่�งซื้้อ
� จากลููกค้้า รวมทั้้�งการสั่่�งและจััดส่่งอาหาร
ออนไลน์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค เป็็นต้้น
นอกจากการนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ มาใช้้แล้้ว ยัังมีีนวััตกรรม
ของผลิิตภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�มทางเลืือกโดยเฉพาะ
เนื้้อ
� สััตว์ท
์ ดแทน (alternative meats) มีีแนวโน้้มที่่จ
� ะได้้รับ
ั
ความนิิยมสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการบริิโภค
เนื้้�อสััตว์์ และแก้้ปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อมจากการทำำ�ฟาร์์ม
ปศุุสััตว์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารทางเลืือกจากพืืช
(plant-based foods) ผลิิตภััณฑ์์นมที่่�ทำำ�จากพืืช
(plant-based milk) อาหาร-เครื่่�องดื่่�มสัั งเคราะห์์
(Synthetic Food) โดยรููปลัักษณ์์ และรสชาติิเหมืือน
ของจริิง และยัังสามารถปรุุงแต่่งและเติิมสารอาหาร
แร่่ธาตุุ หรืือวิิตามิน
ิ ต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมกัับความต้้องการ
เฉพาะบุุคคล เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหรืือรัักษาโรคได้้อีีกด้้วย
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและนวััตกรรม
จึึงถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อธุุรกิิจของไทยเบฟ
ทั้้�งต่่อสิินค้้า รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่าย การแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจากคู่่�แข่่งใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันที่่�ปรัับตััวเพื่่�อตอบสนองกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงและสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
หรืือคู่่�แข่่งจากอุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�ใกล้้เคีียงกัันสามารถ
เข้้ามาแข่่งขัันกัันได้้ง่่ายจากการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและ
การคิิดค้้นนวััตกรรมใหม่่ หากบริิษััทไม่่สามารถปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีได้้ทััน
เวลา หรืือไม่่สามารถคาดเดาความต้้องการของลููกค้้า
รวมทั้้�งรสนิิยมความชอบและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลาเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็น
นวััตกรรมใหม่่สู่่�ตลาดได้้ จะมีีผลกระทบต่่อการเติิบโตของ
รายได้้ ส่่วนแบ่่งการตลาด คุุณค่่า และความภัักดีี
ในตราสิินค้้า อย่่างไรก็็ตาม เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลก็็เป็็นโอกาส

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์นวััตกรรมหรืือธุุรกิิจใหม่่ ๆ
ที่่�สร้า้ งมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่องค์์กร ไทยเบฟจึึงได้้จัด
ั ทำำ�
แผนกลยุุทธ์์ในการพััฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลภายใต้้ความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
ชั้้�นนำำ�ของโลก เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลใน
การปฏิิบัติ
ั ิงานภายใต้้ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของไทยเบฟและ
รองรัับแผนการขยายธุุรกิิจที่่�ได้้วางไว้้ รวมทั้้�งการนำำ�
AI มาช่่วยคาดการณ์์เหตุุการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
จากข้้อมููลที่่�ผ่่านมาในอดีีตจำำ�นวนมาก (Big data)
เพื่่�อช่่วยให้้ผู้�ป
้ ฏิิบัติ
ั ิงานในแต่่ละส่่วนงานสามารถ
มองเห็็นเป้้าหมายที่่�อ้า้ งอิิงจากข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ในอดีีตได้้อย่่างแม่่นยำำ� ควบคู่่�ไปกัับการติิดตามและ
วิิเคราะห์์แนวโน้้มการเปลี่่ย
� นแปลงด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั
อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังมีีศููนย์์วิจัิ ย
ั และ
พััฒนาเพื่่�อคิิดค้้นและพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
รููปแบบใหม่่เพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลายเชิิงธุุรกิิจเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการและการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
ผู้้�บริิโภคทุุกช่่วงวััยในทุุกช่่วงเวลา รวมถึึงการสร้้าง
นวััตกรรมการผลิิตที่่�เน้้นเทคโนโลยีีและวิิศวกรรมเพื่่�อ
เพิ่่�มความสามารถในการผลิิตและการแข่่งขััน
ทางธุุรกิิจ

13.4 ความเสี่่�ยงด้้านภููมิรัิ ฐ
ั ศาสตร์์
ความเสี่่�ยงด้้านภููมิิรัฐ
ั ศาสตร์์เป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยง
ที่่สำ
� ำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศและถืือเป็็น
ความท้้าทายที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นของการบริิหารจััดการโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง
� ในระดัับคณะกรรมการบริิษััท ความผัันผวน
ที่่�เพิ่่� มขึ้้� นในภููมิิภาคที่่�เคยมีีเสถีียรภาพและ
ความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดขึ้้�นตามการเปลี่่�ยนแปลงทาง
การเมืือง เป็็นตััวผลัักดัันให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้าน
ภููมิิรัฐ
ั ศาสตร์์ทั้้�งในลัักษณะของความเสี่่�ยงที่่�คุ้้�นเคย
และความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ ปััจจััยของความเสี่่�ยงยััง
เกิิดขึ้้�นจากปััญหาความไม่่เท่่าเทีียมที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ความ
ขััดแย้้งทางการเมืือง ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ตลอดจนการยึึดมั่่�นในหลัักกฎหมาย
หรืือข้้อตกลงระหว่่างประเทศที่่�ลดลง ประกอบกัับ
โลกในยุุคโลกาภิิวัตน์
ั ์ที่่�สามารถเชื่่�อมโยงถึึงกััน
การเกิิดขึ้้�นของเหตุุการณ์์หนึ่่�งหรืือการเปลี่่ย
� นแปลง
นโยบายจะกลายเป็็นความเสี่่�ยงหลากหลายด้้านของ
องค์์กรซึ่่�งล้้วนเกี่่ย
� วข้้องและมีีความซัับซ้้อน นอกจากนี้้�
สถานที่่�ตั้้�งของธุุรกิิจ ระบบห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ซับ
ั ซ้้อน
บุุคลากรที่่�เคลื่่�อนย้้ายไปปฏิิบัติ
ั ิงานในแต่่ละภููมิิภาค
และการเชื่่�อมต่อ
่ ทางไซเบอร์์ยังั ทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย
� งมากขึ้้�น
ตั้้�งแต่่การซื้้อ
� ขายสิินค้้าและบริิการระหว่่างประเทศ
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราตลอดจนการเคลื่่�อนย้้ายของ
พนัักงานและลููกค้้า รวมทั้้�งการควบรวมธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ความเสี่่�ยงด้้านภููมิิรัฐ
ั ศาสตร์์จึงึ ถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�
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ครอบคลุุมเหตุุการณ์์การเมืือง ความสััมพัันธ์์ ปััญหาสัังคม
และความขััดแย้้งทั้้�งในและระหว่่างประเทศ ซึ่่�งเหตุุการณ์์
เหล่่านี้้�สามารถนำำ�ไปสู่่�ความตึึงเครีียดที่่รุุ� นแรงและชนวน
สงครามได้้ โดยส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในและ
ระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งการตััดสิินใจลงทุุนและการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ นอกจากนี้้� การระบาดของโรคไวรััสโควิิด-19
ยัังส่่งผลกระทบต่่อมิิติิทางด้้านภููมิิรัฐ
ั ศาสตร์์และระบบ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ ทำำ�ให้้ปัญ
ั หาความเหลื่่�อมล้ำำ�
ในแต่่ละประเทศเด่่นชััดขึ้้�นจากความไม่่เท่่าเทีียม
ในการเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการระบบสาธารณสุุข รวมถึึง
ผลกระทบต่่อการจ้้างงานและรายได้้ในระยะยาว โดยมีี
แนวโน้้มว่่าหลายประเทศจะให้้ความสำำ�คััญกัับกิิจการภายใน
ประเทศมากขึ้้�นจากแนวคิิดชาติินิิยม เน้้นการบริิโภค
ภายในประเทศเพื่่�อฟื้้� นเศรษฐกิิจ รวมถึึงการกระจาย
ความเสี่่ย
� งทางเศรษฐกิิจจากการพึ่่�งพาประเทศใดประเทศหนึ่่�ง
ไปยัังหลายประเทศมากขึ้้�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสอง
ประเทศมหาอำำ�นาจคืือ สหรััฐอเมริิกาและจีีน มีีแนวโน้้ม
ตึึงเครีียดมากขึ้้�นและอาจส่่งผลกระทบต่่อการค้้าระหว่่าง
สองประเทศตลอดจนประเทศอื่่�น ๆ ที่่ต้
� อ
้ งพึ่่�งพาสองประเทศ
นี้้�ด้้วย นอกจากนี้้� คาดว่่าจีีนมีีแนวโน้้มก้้าวขึ้้�นมามีีบทบาท
นำำ�ในการเมืืองโลกมากขึ้้�นจากมาตรการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ในการรัับมืือกัับโรคไวรััสโควิิด-19 ภายในประเทศตนเองและ
ยัังแสดงบทบาทในการช่่วยเหลืือประเทศต่่าง ๆ ในการ
รัับมืือกัับโรคไวรััสโควิิด-19 อีีกด้้วย
ไทยเบฟบริิหารความเสี่่�ยงด้้านภููมิิรัฐั ศาสตร์์ด้ว้ ยการติิดตาม
ข่่าวสารสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์การเมืือง ปััญหา
ความสััมพัันธ์์หรืือความขััดแย้้งระหว่่างประเทศที่่�อาจมีีผล
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งสื่่�อสารให้้หน่่วยงานภายใน
องค์์กรที่่เ� กี่่ย
� วข้้องทราบเพื่่�อให้้สามารถเตรีียมความพร้้อม
ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์หรืือแนวทางการดำำ�เนิินงานได้้
อย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์

148

������������������������������

พนักงานของเรา
ความสำ�เร็จของเรา
“เราทำำ�ธุุรกิิจโดยยึึดหลัักที่่�จะสร้้างรากฐานทางธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างมั่น
่� คงและยั่่�งยืืน ทั้้�งด้้านธุุรกิิจ
และคน ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจเป็็นบริิษัท
ั ข้้ามชาติิที่แ
่� ข็็งแกร่่ง และเป็็นองค์์กรแห่่งความภาคภููมิใิ จของพนัักงานทุุกคน
ซึ่ง
�่ ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีความหลากหลายแต่่ก็็มีีเป้้าหมายและแรงบัันดาลใจที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียว ด้้วยยึึดถืือหลัักการ
ทำำ�งานร่่วมกััน มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ชัด
ั เจนในการนำำ�ไปสู่่�โอกาสแห่่งการเติิบโตในอนาคตอย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััด”
คุุณฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

โอกาส..ไร้้ขีด
ี จำำ�กััด
สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
ไทยเบฟ เชื่่อ
� มั่่น
� ว่่างานที่่�ท้้าทาย
� ในศัักยภาพสููงสุุดของมนุุษย์์ เชื่่อ
จะขยายขีีดความสามารถของพนัักงาน และเมื่่อ
� เราพััฒนาคนอื่่น
�
ให้้เติิบโตก้้าวหน้้า ตััวเราเองจะพััฒนาและเติิบโตไปด้้วย แนวคิิด
“โอกาส..ไร้้ขีีดจำำ�กััด” (Limitless Opportunities) จึึงเกิิดขึ้้�น
เพื่่�อมอบโอกาสให้้พนัักงานได้้ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career
Opportunities) ได้้พััฒนาความรู้้� ทัักษะ และขีีดความสามารถ
ในการทำำ�งานที่่�เปี่่� ยมไปด้้วยประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อ
มอบโอกาสในการสร้้างเครืือข่่ายและความสััมพัันธ์์แห่่งมิิตรภาพ
อัันเข้้มแข็็ง (Connectivity Opportunities) ให้้เกิิดความรััก
ความผููกพััน และความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกััน พร้้อมช่่วยเหลืือ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้� และต่่อยอดประสบการณ์์ร่วมกัั
่
น และเพื่่�อ
มอบโอกาสที่่�จะร่่วมกัันสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง สานต่่อความสุุข
และประโยชน์์สู่่�ชุมช
ุ นและสัังคม (Contribution Opportunities)
ผ่่านกิิจกรรมและโครงการสาธารณประโยชน์์ในภููมิภ
ิ าคต่่าง ๆ ของ
ประเทศ โดยมุ่่�งหวัังให้้พนัักงานเกิิดความรู้้� ความคิิด และความดีี
อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างรากฐานแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีให้้
เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทย

การพััฒนาบุุคลากรที่่�มีศั
ี ักยภาพสููง เพื่่�อการ
สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต
ไทยเบฟ สนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคน ทุุกช่่วงอายุุ ทุุกกลุ่่�ม
บริิษััท ทุุกกลุ่่�มงาน และทุุกประเทศในกลุ่่�มไทยเบฟได้้มีีโอกาส
สััมผััสประสบการณ์์ในการทำำ�งานตามแนวทางการพััฒนา
ศัักยภาพบุุคลากร จึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาสมรรถนะ
(Competency) ทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการ (Managerial
Competency) ด้้านความรู้้�ทัักษะและความชำำ�นาญในงาน
(Functional Competency) และด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership)
รวมทั้้�งโปรแกรมการพััฒนาเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
(Transformation Program) เพื่่�อจััดเตรีียมบุุคลากร
ให้้มีีความเข้้าใจและมีีทััศนคติิที่พ
่� ร้้อมรัับการเปลี่่ย
� นแปลง
ต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันและนำำ�มาซึ่่�งความยั่่ง
� ยืืนของธุุรกิิจต่่อไป

ไทยเบฟ จััดทำำ�โปรแกรมการพััฒนาบุุคลากรศัักยภาพสููง
(Talent Development Program) ซึ่�ง
่ ดำำ�เนิินการมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยแต่่ละปีีได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายและพัันธกิิจขององค์์กร อาทิิ การส่่งเสริิมความรู้้�
ทางธุุรกิิจอย่่างเป็็นองค์์รวม ภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� ผ่่านการเรีียนรู้้�
แบบผสมผสาน (70:20:10) โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อทั้้�งการเรีียนรู้้�
แบบเป็็นทางการ (Classroom Learning) การเรีียนรู้้�จากผู้้�อื่่น
�
และการศึึกษาดููงาน (Sharing Session and Site Visit) ตลอด
จนการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือทำำ� โดยคิิดวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอใน
รููปแบบของโครงการที่่�ตอบโจทย์์ทางธุุรกิิจ (Action-Learning
Project)

โครงการพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารในอาเซีียน
(ASEAN Management Development)
ไทยเบฟร่่วมกัับ C asean พััฒนาผู้้�บริิหารที่่�มีีศัักยภาพ
ให้้มีีความพร้้อมไปสู่่�ภููมิภ
ิ าคอาเซีียน (ASEAN Readiness)
ซึ่�ง
่ เป็็นการคััดเลืือกผู้้�บริิหารที่่�มีีความคาดหวัังในการเติิบโตสู่่�
ภููมิภ
ิ าคอาเซีียน ให้้เข้้าร่่วมการเรีียนรู้้� นอกจากจะได้้เปิิดโลกทััศน์์
มุุมมองการทำำ�งาน การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ข้้ามวััฒนธรรม
ผู้้�เรีียนยัังได้้ร่วมกัั
่
นเสนอโครงการ เพื่่�อตอบโจทย์์ความท้้าทาย
ทางธุุรกิิจ (ThaiBev Real World Issue) โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููง
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแบ่่งปัันประสบการณ์์ และแลกเปลี่่�ยน
มุุมมองผ่่านการทำำ�โครงการ

โครงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานระดัับบัังคัับบััญชา
(Management Development Program : MDP)
ไทยเบฟ ร่่วมกัับ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (Sasin) พััฒนาหลัักสููตรเข้้มข้น
้
ระยะสั้้�น เพื่่�อเปิิดมุุมมองโอกาสทางธุุรกิิจ ความรู้้�และทัักษะ
ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการยกระดัับความสามารถ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ขึ้้�นเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงในอนาคต โดยรููปแบบการเรีียนรู้้�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ในหลัักสููตรดัังกล่่าว เป็็นแนวทางการจััดทำำ�แผนพััฒนา
โครงการทางธุุรกิิจ เรีียนรู้้�จากการแบ่่งปัันประสบการณ์์ตรง
จากผู้้�บริิหารระดัับสููง และเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนโดยคณาจารย์์
จากสถาบัันศศิินทร์์ และผู้้�เชี่่ย
� วชาญ หรืือผู้้�พััฒนาธุุรกิิจจาก
องค์์กรภายนอกมาร่่วมบรรยายและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
และความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

โครงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานระดัับหััวหน้้างาน
(Supervisory Development Program : SDP)
ไทยเบฟ ร่่วมกัับ คณะพาณิิชยศาตร์์และการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ พััฒนาหลัักสููตรการเรีียนรู้้�
เชิิงลึึก เพื่่�อเปิิดมุุมมองและบริิบททางธุุรกิิจ ในรููปแบบ
การแบ่่งปัันประสบการณ์์ตรงจากผู้้�บริิหารภายในองค์์กร
การศึึกษาดููงานจากองค์์กรชั้้�นนำำ�ระดัับประเทศ และการจััดทำำ�
โครงการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน (Process Excellences)
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น

โครงการทุุนการศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโทและเอก
หลัักสููตรวิศ
ิ วกรรมไฟฟ้้าและคอมพิิวเตอร์์
(ThaiBev Scholarship)
ไทยเบฟ ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยซีีเอ็็มเคแอล
(CMKL University) มหาวิิทยาลััยคาร์์เนกีีเมลลอน
(Carnegie Mellon University) มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�
ระดัับโลกในด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ มอบโอกาสในด้้าน
การศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก สาขาวิิชา
Computer and Electrical Engineering ที่่�มหาวิิทยาลััย
CMKL (ก่่อตั้้�งโดยความร่่วมมืือของ มหาวิิทยาลััยคาร์์เนกีีเมลลอน
และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง)
นัับเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายภาคการศึึกษาไทย เน้้นการศึึกษา
วิิจััยตามโจทย์์และความต้้องการ เพื่่�อยกระดัับการค้้นคว้้า
วิิจััยไปสู่่�ระดัับสากล และเป็็นการเตรีียมพร้้อมพนัักงานที่่�มีี
ศัักยภาพให้้ทัันต่่อความต้้องการขององค์์กรและธุุรกิิจในยุุค
ดิิจิทัั
ิ ล
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โครงการเตรีียมความพร้้อมพนัักงาน
ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ในต่่างประเทศ
โครงการ ASEAN Ready - Myanmar and Vietnam เป็็น
โครงการในการเตรีียมความพร้้อมเบื้้�องต้้น สำำ�หรัับพนัักงาน
ที่่�ได้้รัับคััดเลืือกให้้ไปปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือมีีหน้้าที่่�ต้้องประสาน
ร่่วมกัับทีีมงานในประเทศพม่่า และเวีียดนาม ในด้้านความรู้้�
ความเข้้าใจพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสภาพสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
ภาษาและวััฒนธรรม ในส่่วนโครงการ Vietnam Ready
Program มีีการส่่งพนัักงานไปลองสััมผััสและเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
จากประสบการณ์์ตรง ฝึึกการใช้้ภาษา การเข้้าใจวััฒนธรรมวิิถีี
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชาวเวีียดนาม และสไตล์์การทำำ�งานร่่วมกัับ
ชาวเวีียดนาม สำำ�รวจตลาด และความเข้้าใจการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
ประเทศ

“นายจ้้างดีีเด่่น” (Best Employer)
ความภาคภููมิใิ จระดัับสากล
ไทยเบฟ มุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะบริิหารและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างทีีมงานที่่�แข็็งแกร่่งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
ความภาคภููมิใิ จของไทยเบฟได้้รัับการยอมรัับอย่่างเป็็นรููปธรรม
เมื่่อ
� ไทยเบฟคว้้ารางวััลยอดเยี่่ย
� มด้้านการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลบนเวทีีระดัับนานาชาติิ HR Asia Best Companies to
Work for in Asia 2020 รางวััลองค์์กรดีีเด่่น น่่าร่่วมงานด้้วย
มากที่่�สุด
ุ ในเอเชีียประจำำ�ปีี 2020 จากผลการสำำ�รวจคะแนนองค์์กร
ที่่มีี
� ความเป็็นเลิิศด้า้ นวััฒนธรรมองค์์กรที่่ดีี
� (Organizational
Culture) และให้้ความสำำ�คััญต่่อการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน
(Employee Engagement) และมีีแนวปฏิิบััติิด้้านทรััพยากร
บุุคคล (HR Practices) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ไทยเบฟ
เป็็นเพีียงหนึ่่�งใน 5 บริิษััทของประเทศไทยที่่ไ� ด้้รัับรางวััล We Care
– The Most Caring Company จากการดููแลพนัักงานยอดเยี่่ย
� ม
ตลอดช่่วงวิิกฤตโควิิด-19
ไทยเบฟ มุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะบริิหารและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ที่่�เต็็มเปี่่� ยมไปด้้วยประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย และวิิสััยทััศน์์
ของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถร่่วมกัันผลัักดัันและขัับเคลื่่�อน
กลุ่่�มธุุรกิิจให้้เติิบโตได้้อย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
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ค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ
เสริิมสร้้างความเป็็นหนึ่่�งของครอบครััวไทยเบฟทั่่�วโลก
“ถ้้าพวกเราทุุกคนเทใจรวมกัันเป็็นหนึ่่�ง อะไรก็็สำำ�เร็็จได้้”
	คุุณเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
ประธานกรรมการ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

พนัักงานกลุ่่�มไทยเบฟทุุกคน เปรีียบเสมืือนหยดน้ำำ�ที่่�ล้้วนมีีต้้นกำำ�เนิิดจากมหาสมุุทรอัันยิ่่ง
� ใหญ่่ สามารถร่่วมกัันสร้้างความแตกต่่างให้้แก่่
มวลชีีวิิตรอบข้้างในทุุกเส้้นทางที่่�ก้้าวเดิิน แม้้จะอยู่่�ในบทบาทไหนใกล้้หรืือไกลก็็สามารถหล่่อหลอมรวมกัันผสานความเป็็นหนึ่่�ง เพื่่�อสานต่่อ
พัันธกิิจ “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต
ค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ได้้รัับการพิิจารณาและสร้้างสรรค์์ขึ้้�น โดย คณะจััดการกลุ่่�มไทยเบฟ ด้้วยเป้้าหมายที่่�จะเป็็น
แนวทางในการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อความเป็็นหนึ่่�งเดีียวสำำ�หรัับพนัักงานครอบครััวไทยเบฟในกว่่า 10 ประเทศทั่่�วโลก รวมจำำ�นวนกว่่า 5 หมื่่น
� คน
ให้้สามารถร่่วมกัันผลัักดัันกลุ่่�มธุุรกิิจในการก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มและอาหารครบวงจรทั้้�งในระดัับภููมิภ
ิ าคอาเซีียน และระดัับ
นานาประเทศได้้อย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
ค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) กำำ�หนดกรอบแนวคิิดของพฤติิกรรมที่่�สะท้้อนคุุณลัักษณะร่่วมของพนัักงานกลุ่่�มไทยเบฟ
ทั่่�วโลก และมีีความสำำ�คััญต่่อการร่่วมกัันผลัักดัันธุุรกิิจไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ 3 ประการ คืือ ร่่วมกัันผสานพลััง (Collaboration) สร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่า
(Creating Values) และเอาใจใส่่ต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Caring for Stakeholders) และเพื่่�อกระตุ้้�นและส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนได้้แสดงออกใน
พฤติิกรรมดัังกล่่าว สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ�เสมอ จึึงได้้ถูก
ู นำำ�ไปพิิจารณาควบคู่่�กัับการบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน
(Performance Management) ประจำำ�ปีี โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ

พฤติิกรรมและคุุณลัักษณะร่่วม

ร่่วมกัันผสานพลััง

เราใช้้ประโยชน์์จากจุุดแข็็งและความหลากหลายของแต่่ละบุุคคล
เพื่่�อผสานความแข็็งแกร่่ง และมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายร่่วมกััน

สร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่า

เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะริิเริ่่มสิ่่
� �งใหม่่ และพร้้อมที่่�จะคว้้าโอกาสในการ
สร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่า ให้้เกิิดขึ้้�นแก่่องค์์กรและสัังคม

เอาใจใส่่ต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

เราเอาใจใส่่และทำำ�ความเข้้าใจต่่อทุุกมุุมมองของทุุกฝ่่ายด้้วยความ
ตั้้�งใจดีี เพื่่�อให้้มั่น
�่ ใจว่่าทุุกคนเติิบโตอย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
ไปพร้้อมกััน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

WOW Awards
นวััตกรรมและไอเดีียที่่�แตกต่่างเชิิงสร้้างสรรค์์
“กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟของเราเป็็นองค์์กรขนาดใหญ่่ วิิถีีการทำำ�งานของเราล้้วนสะสมจากความรู้้�
	ความชำำ�นาญและความเชี่่ย
� วชาญภายในของเราเอง จึึงอยากเห็็นพวกเราทุุกคนได้้มีีโอกาสร่่วมมืือกััน
พััฒนารููปแบบและกระบวนการทำำ�งานให้้เป็็นแบบอย่่าง (Best Practice) ที่่�ดีีแก่่คนรุ่่�นหลัังให้้สามารถ
นำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดได้้อย่่างสร้้างสรรค์์เกิิดเป็็น ThaiBev Way of Work”
	คุุณฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทยเบฟ เชื่่อ
� มั่่น
� นและการสนัับสนุุน
� ว่่าศัักยภาพและขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจขององค์์กรจะสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งได้้ด้ว้ ยแรงขัับเคลื่่อ
จากพนัักงานทุุกคนของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟเวอเรจ โครงการ WOW Awards จึึงเกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสแสดงออกซึ่�ง
่ วิิถีีการ
ทำำ�งานจากความรู้้� ความชำำ�นาญ และความเชี่่ย
� วชาญในกระบวนการภายใน สู่่�ความสามารถในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ ก่่อเกิิดเป็็นนวััตกรรมและไอเดีีย
ใหม่่อย่่างสร้้างสรรค์์ (ThaiBev Way of Work) และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสามารถนำำ�ไปต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุดแก่่ธุรุ กิิจได้้อย่่างยั่่ง
� ยืืน
โดยเป้้าหมายของ WOW Awards มุ่่�งหวัังผลลััพธ์์อัันเกิิดจากวิิถีีและแนวทางการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ภายใต้้ 3 กรอบแนวคิิด
1) Generate Insights : วิิถีีการทำำ�งานที่่�จะได้้มาซึ่่�งข้้อมููลสำำ�คััญ สร้้างความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ ตอบโจทย์์ธุรุ กิิจ
2) Spark Inspirations : วิิถีีการทำำ�งานที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดแรงบัันดาลใจ สามารถนำำ�ไปต่่อยอดและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง และ
3) Drive Impacts : วิิถีีการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบในวงกว้้างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นำำ�มาซึ่�ง
่ ประโยชน์์แก่่องค์์กรหน่่วยงาน
และเพื่่�อนพนัักงานในครอบครััวไทยเบฟ
นัับตั้้�งแต่่โครงการ WOW Awards 2020 ก็็ได้้รัับความสนใจและการตอบรัับจากพนัักงานทั่่�วทุก
ุ กลุ่่�มธุุรกิิจ มากกว่่า 500 คน ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ และมีีผลงานส่่งเข้้าร่่วมประกวดกว่่า 80 ทีีม/ผลงาน ทุุกทีีมแสดงออกถึึงพลัังความคิิดและศัักยภาพผ่่านการสร้้างสรรค์์
ผลงานทั้้�งด้้าน “ไอเดีีย และนวััตกรรมใหม่่” ที่่�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดและส่่งเสริิมให้้ธุรุ กิิจของกลุ่่�มไทยเบฟก้้าวไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ในอาเซีียน
(Asean Leader) โดยการแข่่งขัันในปีีนี้้� ความพิิเศษของโครงการ WOW Awards ในปีีนี้้� บริิษััทจััดเป็็น Global Virtual Tournament และ
ได้้รัับความสำำ�เร็็จอย่่างมาก
นอกจาก WOW Awards จะเป็็นเวทีีที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้แสดงถึึงศัักยภาพทางด้้าน “ไอเดีีย และนวััตกรรม” แล้้ว ยัังเป็็นกระจกสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงค่่านิิยมกลุ่่�มไทยเบฟ (Global Values) ทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ การร่่วมกัันผสานพลััง (Collaboration) การสร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่า (Creating
Values) และการเอาใจใส่่ต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Caring for Stakeholders) ด้้วยพลััง 3C ในตััวของพนัักงานทุุกคนนี้้�เองที่่�พร้้อมใจกัันผลัักดัันและ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและวิิสััยทััศน์์ต่่อไป
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การจัดอันดับ
เครดิตองค์กร
Moody’s
(วันที่ 3 ธันวาคม 2563)

Baa3

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

Fitch Ratings
(วันที่ 8 เมษายน 2563)

อันดับเครดิตสากลระยะยาว
สกุลเงินต่างประเทศ

BBB-

อันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาว

AA(tha)

TRIS Rating
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

AA

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

หมายเหตุ :
• TRIS ได้จด
ั อันดับเครดิตให้ประเทศไทยเท่ากับ “AAA” ขณะที่ Moody’s เท่ากับ “Baa1” และ Fitch เท่ากับ “AAA(tha)” สำ�หรับอันดับเครดิตในประเทศ และ “BBB+” สำ�หรับอันดับ
เครดิตสากล
• ผลการจัดอันดับเครดิตของ TRIS Moody’s และ Fitch สามารถเปลีย
่ นแปลง เพิกถอน ตามการทบทวนอันดับเครดิตประจำ�ปีของไทยเบฟ และ/หรือมีเหตุการณ์ทเี่ ป็นสาระสำ�คัญ
อันส่งผลต่อความเห็นของบริษท
ั จัดอันดับเครดิต และ/หรือมีการเปลีย
่ นแปลงหลักการให้อน
ั ดับเครดิต
• อันดับเครดิตองค์กรของไทยเบฟทีไ่ ด้รบ
ั ทัง้ หมดถือเป็นอันดับเครดิตในระดับทีเ่ หมาะสมแก่การลงทุน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี การประกอบธุุรกิิจภายใต้้กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ใช้้บัง
ั คัับกัับบริิษััท รวมถึึงการปฏิิบัติ
ั ิตาม
คู่่�มือ
ื เกี่่ย
� วกัับการขอให้้รับ
ั หลัักทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ (SGX-ST Listing Manual) (“คู่่มื
� อ
ื เกี่่ย
� วกัับการรัับหลัักทรััพย์์”)
และตามหลัักการและแนวทางของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561 (“หลัักการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561”) ตลอดจนแนวทางของ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2555 (“หลัั กการกำำ �กัับดููแลกิิ จการที่่� ดีี ปีี 2555”) ซึ่�่งแนวทางดัังกล่่าวยัังคงใช้้บัังคัับได้้ถึึงก่่อนวัันที่่�
1 มกราคม 2565 เป็็นความตั้้�งใจและมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟที่่�จะถืือปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561 (และตามที่่�กล่่าวถึึง
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการทีีดีีปีี 2555) มากที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�จะสามารถปฏิิบัติ
ั ิได้้

ก. เรื่่�องเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
หลัักเกณฑ์์ที่่� 1 การปฏิิบัติ
ั ิงานของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลธุุรกิิจและภารกิิจของบริิษััทให้้เป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น กฎหมายที่่�ใช้้บัง
ั คัับกัับบริิษััท
รวมถึึงคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องใช้้วิจ
ิ ารณญาณ และความรอบคอบในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
และปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์สูง
ู สุุดของบริิษััท
ภายใต้้แนวทางของคณะกรรมการบริิษัท
ั ไทยเบฟได้้จัด
ั ให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกลุ่่�ม เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถือ
ื ปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม โดยรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของ
นโยบายเหล่่านี้้�ปรากฏอยู่่�บนเว็็บไซต์์ของบริิษัท
ั http://www.sustainability.thaibev.com/en/about_sustainability_policies_statements.php
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการเป็็นผู้้�นำำ�ขององค์์กรดููแลความเป็็นผู้้�นำำ�ของธุุรกิิจโดยรวมในการกำำ�หนดทิิศทาง
กลยุุทธ์์ วััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงาน และความสำำ�เร็็จในระยะยาวของบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟเวอเรจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
(“กลุ่่ม
� บริิษัท
ั ไทยเบฟ”) นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัท
ั ยัังมีีหน้้าที่่ป
� ระสานงานให้้คณะกรรมการบริิษัท
ั ผู้บ
้� ริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รับ
ั ประโยชน์์สูงู สุุด
โดยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายได้้รับ
ั ประโยชน์์อย่่างสมดุุลกััน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย กรรมการบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
1.

นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

ประธานกรรมการ

2.

คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

รองประธานกรรมการ

3.

นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล

กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.

นายอึ๊๊�ง ตััก พััน

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ

6.

นางสาวพจนีีย์์ ธนวรานิิช

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ

7.

นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง

กรรมการอิิสระ

8.

ศาสตราจารย์์นายแพทย์์พรชััย มาตัังคสมบััติิ

กรรมการอิิสระ

9.

พลเอกนายแพทย์์ชูฉั
ู ัตร กำำ�ภูู ณ อยุุธยา

กรรมการอิิสระ

10.

นายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่�น

กรรมการอิิสระ

11.

รองศาสตราจารย์์ ดร. กฤษติิกา คงสมพงษ์์

กรรมการอิิสระ

12.

นายวิิวัฒ
ั น์์ เตชะไพบููลย์์

กรรมการ

13.

นายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

กรรมการ

14.

นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

15.

นายอวยชััย ตัันทโอภาส

กรรมการรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่อาวุุโส

16.

นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร

กรรมการรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่อาวุุโส

17.

ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์

กรรมการรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่อาวุุโส

โดยมีีนางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล เป็็นเลขานุุการบริิษััทและเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท
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เรื่่�องที่่�ต้้องได้้รับ
ั การอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัท
ั มีีหน้้าที่่รั� บ
ั ผิิดชอบสููงสุุดในการบริิหารจััดการธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเพื่่� อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
รวมถึึงการบริิหารงานบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจหลััก
ของบริิษััท ตามมติิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสุุจริิต ภายใต้้กฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษัท
ั (“ข้้อบัังคัับบริิษัท
ั ”) รวมถึึง
การกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์และตลาดหลัักทรััพย์์อื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อีีกด้้วย นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังรัับผิิดชอบกำำ�หนด
วิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและกำำ�กัับ
ควบคุุมดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการดำำ�เนิินงานตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้
รวมถึึงรายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุนทั่่�วไปอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัท
ั จะต้้องประชุุมกัันไม่่น้้อยกว่่า 4 ครั้้�งต่่อปีี
ตามที่่ก
� ฎหมายไทยกำำ�หนด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง

การฝึึกอบรม
กรรมการบริิษัท
ั ได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) หลัักสููตร Director Certified Program (DCP)
จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย และ/หรืือการอบรม
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องจาก Singapore Institute of Directors
(“SID”) ในการนี้้� บริิษััทยัังดำำ �เนิิ นการให้้ กรรมการบริิษััท
เข้้าใจกฎหมายของประเทศสิิ งคโปร์์และกฎระเบีียบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้กัับบริิษััท โดยสนัับสนุุน
ให้้กรรมการเข้้ารัับการฝึึกอบรมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักเกณฑ์์
การปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ตามที่่�เห็็นสมควร รวมถึึงทำำ�หน้้าที่่�แจ้้งข้้อมููล
ข่่าวสารและหลัักเกณฑ์์ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
กรรมการทราบอยู่่�เสมอ ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััททุุกท่่านได้้รับ
ั ทราบ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ
ณ วัันที่่�ได้้รับ
ั การเสนอแต่่งตั้้�งให้้เป็็นคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
นอกจากนี้้� กรรมการบริิษัท
ั และผู้บ
้� ริิหารของบริิษัท
ั และของบริิษัท
ั ย่่อย
ได้้รับ
ั คู่่�มือ
ื สรุุปหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกฎหมายสิิงคโปร์์
ที่่�เป็็นปััจจุุบัน
ั เช่่น หน้้าที่่�ของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ การเปิิดเผยการมีีส่่วนได้้เสีีย
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561 เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
ในฐานะคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารได้้อย่่างเหมาะสม
บริิษััทได้้มีีการรายงานข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัน
ั เกี่่�ยวกัับคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับ
การรัับหลัักทรััพย์์ และกฎระเบีียบและหลัักเกณฑ์์ที่ใ่� ช้้บังั คัับกัับบริิษัท
ั
โดยที่่�ปรึึกษาการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ของบริิษัท
ั (Compliance Advisor) และ/หรืือสำำ�นัก
ั กฎหมาย
และ/หรืืองานกำำ�กัับดููแลของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทและบริิษััทย่่อยทุุกปีีอีีกด้้วย
เมื่่�อมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยจะได้้รับ
ั แจ้้งในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือผ่่านทางอีีเมล แล้้วแต่่กรณีี
สำำ�หรัับกรรมการที่่เ� ข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ บริิษัท
ั ได้้จัด
ั ให้้มีีการปฐมนิิเทศ
กรรมการ โดยคณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััท
เข้้าพบกรรมการที่่ไ� ด้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งใหม่่ โดยเลขานุุการบริิษัท
ั จะจััดให้้มีี

การประชุุมร่่วมกัันกัับกรรมการและ/หรืือผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องของ
บริิษััทเพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลที่่�เกี่่�ยวข้้องและตอบข้้อซัักถามในเรื่่�องต่่าง ๆ
ซึ่�ง
่ รวมถึึง ภาพรวมธุุรกิิจ วิิสััยทััศน์์องค์์กร โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
โครงสร้้างองค์์กร จรรยาบรรณเครืือไทยเบฟ นโยบายของบริิษััท
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
กำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการทั้้�งปีี กฎหมายและหลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งแนะนำำ�หลัักสููตรอบรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับกรรมการ
ซึ่�ง
่ จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยและ SID
พร้้อมทั้้�งส่่งมอบคู่่�มือ
ื สำำ�หรัับกรรมการให้้กัับกรรมการที่่�เข้้าใหม่่ทุุกคน

การเข้้าถึึงข้้อมููล
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นให้้กรรมการบริิษััทได้้รับ
ั ข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
ครบถ้้วน ต่่อเนื่่�อง และทัันเวลาก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจโดยมีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติ
ั ิตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
กรรมการบริิษััทสามารถติิดต่่อเลขานุุการบริิษััทได้้โดยตรงและอิิสระ
เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายบริิษััทจำำ�กััด และบริิษััทมหาชน
จำำ�กััด รวมถึึงกฎหมายหลัักทรััพย์์ และระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยการประสานงานและปรึึกษาหารืือกัับสำำ�นัก
ั กฎหมาย รวมถึึงที่่ป
� รึึกษา
ด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการ แล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จัดตั้้
ั �งสายงาน
กำำ�กัับดููแล (Compliance Unit) พร้้อมทั้้�งมีีหััวหน้้าสายงานกำำ�กัับดููแล
ทำำ�หน้้าที่่�ดูแ
ู ลรัับผิิดชอบหน่่วยงานดัังกล่่าวภายใต้้การควบคุุมดููแล
ของสำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท และทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนเลขานุุการบริิษััท
เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าบริิษััทมีีการกำำ�กัับดููแลตามกฎหมายและระเบีียบต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�อนุุมัติ
ั ิการแต่่งตั้้�งและถอดถอน
เลขานุุการบริิษััท โดยสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
เลขานุุการบริิษััทได้้เข้้าร่่วมในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารทุุกครั้้�ง
สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทวางแผนจััดทำำ�ปฏิิทิินกิิจกรรมของ
คณะกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าเป็็นระยะเวลาหนึ่่�งปีี ในการจััดเตรีียม
งานประชุุม สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทจะนำำ�ส่่งเอกสารประกอบการประชุุม
งบการเงิิน รวมถึึงรายงานจากฝ่่ายบริิหาร วาระในการประชุุมและ
เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ข้้อมููลทั่่�วไป หรืือข้้อมููลอธิิบายรายละเอีียดต่่าง ๆ
ให้้แก่่กรรมการก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้กรรมการ
แต่่ละท่่านมีีเวลาเพีียงพอในการอ่่าน ทบทวน และพิิจารณาวาระต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้การหารืือในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยมีีความหมายและมีีประโยชน์์มากยิ่่ง
� ขึ้้�น โดยผู้้�บริิหารระดัับสููง
จะได้้รับ
ั เชิิญให้้เข้้าร่่วมในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ เพื่่� อให้้คำำ�แนะนำำ�และให้้ความเข้้าใจ
ต่่อเรื่่�องที่่กำ
� �ลั
ำ ง
ั หารืืออยู่่� และเพื่่�อตอบคำำ�ถามใด ๆ ที่่ก
� รรมการแต่่ละท่่าน
อาจสอบถามในที่่ป
� ระชุุม คณะกรรมการบริิษัท
ั สามารถติิดต่่อฝ่่ายบริิหาร
ได้้โดยตรงและอิิสระเพื่่�อให้้มั่่น
� ใจได้้ว่่าแนวทางของคณะกรรมการ
บริิษััทมีีการปฏิิบัติ
ั ิตาม
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการ
ได้้ประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััทเพื่่�อติิดตามและรัับทราบข้้อมููล
สถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อประเมิินและจััดการผลกระทบที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หากมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้การปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ข
� องกรรมการมีีประสิิทธิิภาพ
ดีียิ่่ง
� ขึ้้�น กรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละท่่านอาจ
แสวงหาและขอรัับคำำ�ปรึึกษาจากผู้้�เชี่่ย
� วชาญอิิสระได้้ โดยถืือเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

การมอบหมายอำำ�นาจที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง และ
คณะกรรมการบริิหาร ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อให้้การสนัับสนุุน
คณะกรรมการบริิษััทในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามเรื่่�องที่่�ได้้รับ
ั
มอบหมาย และเพื่่�อให้้ปฏิิบัติ
ั ิงานและทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการกำำ�หนด
อำำ�นาจทางการเงิินและวงเงิินอนุุมัติ
ั ิสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการและ
ค่่าใช้้จ่่าย การจััดซื้้อ
� สิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งได้้มอบอำำ�นาจให้้แก่่
คณะกรรมการชุุดย่่อย (รวมถึึงคณะกรรมการบริิหารและ
คณะจััดการ) ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิธุรุ กรรมตาม
วงเงิินอนุุมัติ
ั ิที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ในการดำำ�เนิินการ นอกเหนืือจากรายการที่่�ต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทจะอนุุมัติ
ั ิ
งบประมาณประจำำ�ปีี แผนการเงิิน งบการเงิิน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
และการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นนััยสำำ�คััญ เช่่น การได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ที่่�สำำ�คััญ การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน การจััดหาแหล่่งเงิินทุุนและ
การลงทุุน เป็็นต้้น โดยคณะกรรมการบริิษััทยัังคงรัับผิิดชอบ
ในการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิธุรุ กรรมที่่�เกิินวงเงิินอนุุมัติ
ั ิที่่�กำำ�หนดไว้้
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ระหว่่างผลประโยชน์์ของกรรมการและกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ
กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะงดออกเสีียงลงคะแนนและ/หรืืองดมีี
ส่่วนร่่วมในการหารืือในเรื่่�องที่่�ตนมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้้อม
กำำ�หนดคุุณสมบััติิ อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบไว้้ในกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้้วยกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ได้้แก่่ นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล
ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย นายอึ๊๊�ง ตััก พััน และนางสาวพจนีีย์์
ธนวรานิิช โดยมีีนายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล เป็็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และนายสมศัักดิ์์� แซ่่ก๊๊วย ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายใน เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษัท
ั ให้้ตัดสิ
ั ินใจในการดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั บริิษัท
ั ย่่อย
บริิษัท
ั ร่่วม หรืือนิิติิบุคค
ุ ลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในการนี้้� นายอึ๊๊�ง ตััก พััน ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท
ให้้เป็็นหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการตรวจสอบการทำำ�ธุุรกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�หลัักในการ
สอบทานประเด็็นสำำ�คััญในรายงานทางการเงิินและการใช้้
ดุุลพิินิิจเพื่่�อให้้มั่่น
� ใจในความถููกต้้องของงบการเงิินของบริิษััท
และประกาศที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินของบริิษัท
ั
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สอบทานความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบ
การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงและรายงานผลต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
สอบทานคำำ�รับ
ั รองจากกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่ก
� ารเงิินต่่อความถููกต้้องของข้้อมููลทางการเงิินและ
งบการเงิินที่่�ส่่งถึึงคณะกรรมการบริิษััท
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยภายหลัังการสอบทานขอบเขตและผลการตรวจสอบ
ความเป็็นอิิสระและความเที่่�ยงธรรมของผู้้�สอบบััญชีีรวมถึึง
ค่่าสอบบััญชีี เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการอนุุมัติ
ั ิแต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีี
สอบทานความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และ
สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ธุุรกรรมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือ
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจััดประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
หรืือมากกว่่านั้้�นหากมีีกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน โปรดพิิจารณาในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบถึึงผลการปฏิิบัติ
ั ิงานตามหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่�
30 กัันยายน 2563

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา ซึ่�ง
่ ประกอบด้้วย
นายประสิิ ทธิ์์� โฆวิิไลกููล คุุณหญิิงวรรณา สิิ ริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และ
นายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่�น โดยมีีนายประสิิ ทธิ์์� โฆวิิไลกููล เป็็น
ประธานกรรมการสรรหา และนายธิิติิ สุุวรรณรััตน์์ เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหา ทั้้�งนี้้� กรรมการสรรหาข้้างมาก รวมถึึง
ประธานกรรมการสรรหามาจากกรรมการอิิสระ
คณะกรรมการสรรหามีีหน้้าที่่�หลัักในการสรรหาบุุคคลที่่�สมควร
ได้้รับ
ั การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการ และ/หรืือกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
กำำ �หนดวิิธีีการและหลัั กเกณฑ์์ การสรรหากรรมการหรืือ
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่เพื่่�อความโปร่่งใส ดำำ�เนิินการและปฏิิบัติ
ั ิ
หน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ/หรืือระเบีียบที่่�ใช้้บัง
ั คัับและคู่่�มือ
ื
เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งกฎหมายและ/หรืือระเบีียบที่่�ใช้้
บัังคัับหรืือคู่่�มือ
ื ดัังกล่่าวที่่มีี
� การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเป็็นครั้้�งคราวและตาม
คำำ�สั่่�งของหน่่วยงานที่่มีีอำ
� �ำ นาจควบคุุมหรืือกำำ�กับ
ั ดููแลบริิษัท
ั เฉพาะในส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ทบทวนการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ออกตามวาระ
กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป และช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการ
พิิจารณาและทบทวนความเป็็นอิิสระของกรรมการอิิสระอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยทุุก ๆ ปีี โปรดพิิจารณาในหลัักเกณฑ์์ที่่� 2 องค์์ประกอบ
และแนวทางปฏิิบัติ
ั ิของคณะกรรมการบริิษััทในรายงานฉบัับนี้้�
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คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
ซึ่ง
�่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล
ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย และนายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่�น โดยมีี
นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล เป็็นประธานกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
และนายธิิติิ สุุวรรณรััตน์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทน
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนมีีหน้้าที่่�หลัักในการ
กำำ�หนดวิิธีีการและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประเภทต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมและสมเหตุุสมผลให้้แก่่กรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมถึึงการสอบทาน ปรัับปรุุง แก้้ไข หรืือ
เพิิกถอนวิิธีีการและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับค่่าตอบแทน
กรรมการเพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทอนุุมัติ
ั ิ
พิิจารณาและสอบทานการให้้ค่่าตอบแทนแก่่กรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหารระดัับสููงและเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัท
ั เกี่่ย
� วกัับกรอบและหลัักเกณฑ์์
การจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดผลประโยชน์์ตอบแทนการ
ทำำ�งานโดยรวมสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
แต่่ละท่่าน
ดำำ�เนิินการและปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ/หรืือ
ระเบีียบที่่�ใช้้บัง
ั คัับและคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�ง
กฎหมายและ/หรืือระเบีียบที่่�ใช้้บัง
ั คัับหรืือคู่่�มือ
ื ดัังกล่่าวที่่�มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเป็็นครั้้�งคราวและตามคำำ�สั่่�งของหน่่วยงาน
ที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมและ/หรืือกำำ�กัับดููแลบริิษััท เฉพาะในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน และ
ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
โปรดพิิจารณาในหลัักเกณฑ์์ที่่� 8 การเปิิดเผยข้้อมููลผลตอบแทน
ในรายงานฉบัับนี้้�

คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่� ยง
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง ซึ่�ง
่ ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง
โดยมีีกรรมการบริิษััทที่่�เป็็นกรรมการอิิสระอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนเป็็น
กรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง และผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง

ที่่ดำ
� �ำ รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่หรืือตำำ�แหน่่งที่่สู
� งู กว่่า
จะเป็็นกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่� ยงโดยตำำ�แหน่่งด้้วย
เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจได้้ว่่าครอบคลุุมความรัับผิิดชอบในการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟทั้้�งหมด โดยมีีนายประสิิทธิ์์�
โฆวิิไลกููล เป็็นประธานกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
และนายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการ 17 ท่่าน ดัังนี้้�
กรรมการบริิษัท
ั ได้้แก่่ นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
นายอวยชััย ตัันทโอภาส นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร และ ดร. พิิษณุุ
วิิเชีียรสรรค์์
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้แก่่ นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา(1) นายประภากร
ทองเทพไพโรจน์์ นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ นายเอ็็ดมอนด์์ นีีโอ คิิม ซููน
ดร. เอกพล ณ สงขลา นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน(2) นางนงนุุช
บููรณะเศรษฐกุุล นายกมลนััย ชััยเฉนีียน(3) นายฌอง เลอเบรอตง
นายปราโมทย์์ หรรษมนตร์์ นายบรรจง ชิินธนะศิิริ ิ และ นางสาว
นัันทิิกา นิิลวรสกุุล
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุดสาย
บริิหารทั่่�วไป และนางต้้องใจ ธนะชานัันท์์ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุดสายพััฒนาธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน และทั้้�งสองท่่านเข้้าเป็็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงโดยตำำ�แหน่่ง
ตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงที่่�ได้้รับ
ั
การอนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยงมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายความยั่่�งยืืนและนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟและระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ กำำ�หนด
กรอบการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง กลยุุทธ์์ขององค์์กรและ
ทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบาย และต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า กระบวนการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดขึ้้�นจะสามารถระบุุ วิิเคราะห์์ ประเมิิน ตอบสนอง
และติิดตามผลการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญทั้้�งหมด
ของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ตลอดจนรายงานสรุุปการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหาร
ความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ที่่�สำำ�คััญรวมถึึงผลการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงให้้
คณะกรรมการบริิษัท
ั ทราบ ภายหลัังการประชุุมของคณะกรรมการบริิหาร
ความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงซึ่�ง
่ จะจััดขึ้้�นทุุก ๆ ไตรมาส และจััดขึ้้�นตามที่่�
คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงมีีความเห็็นว่่าจำำ�เป็็น
เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวัต
ั ถุุประสงค์์ในการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ

(1) นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ในวัันเดีียวกััน
(2) นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 และพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ในวัันเดีียวกััน
(3) นายกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่เนื่่�องจากเกษีียณอายุุ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยงในวัันเดีียวกััน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
คณะกรรมการบริิหารมีีจำำ�นวน 19 ท่่าน ดัังนี้้�
1.

นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

ประธานกรรมการบริิหาร

2.

คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

รองประธานกรรมการบริิหาร คนที่่� 1

3.

นางสาวกนกนาฏ รัังษีีเทีียนไชย

รองประธานกรรมการบริิหาร คนที่่� 2

4.

นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ / กรรมการบริิหาร

5.

นายอวยชััย ตัันทโอภาส

กรรมการบริิหาร

6.

นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร

กรรมการบริิหาร

7.

ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์

กรรมการบริิหาร

8.

นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา(1)

กรรมการบริิหาร

9.

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์์

กรรมการบริิหาร

10.

นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์

กรรมการบริิหาร

11.

นายเอ็็ดมอนด์์ นีีโอ คิิม ซููน

กรรมการบริิหาร

12.

ดร. เอกพล ณ สงขลา

กรรมการบริิหาร

13.

นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน(2)

กรรมการบริิหาร

14.

นางนงนุุช บููรณะเศรษฐกุุล

กรรมการบริิหาร

15.

นายกมลนััย ชััยเฉนีียน(3)

กรรมการบริิหาร

16.

นายฌอง เลอเบรอตง

กรรมการบริิหาร

17.

นายปราโมทย์์ หรรษมนตร์์

กรรมการบริิหาร

18.

นายบรรจง ชิินธนะศิิริ ิ

กรรมการบริิหาร

19.

นางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล

กรรมการบริิหาร

โดยมีีนางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุด
สายบริิหารทั่่�วไป และนางต้้องใจ ธนะชานัันท์์ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุด
สายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน และเมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2563
ทั้้�งสองท่่านได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบอำำ�นาจแก่่คณะกรรมการบริิหารใน
การทำำ�หน้้าที่่บ
� ริิหารกิิจการแทนคณะกรรมการบริิษัท
ั เพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ในการนี้้� กรรมการบริิหารบางท่่านได้้รับ
ั
มอบหมายให้้ดูแ
ู ลงานในสายงานต่่าง ๆ ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิหาร
อาจแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการชุุดต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบัติ
ั ิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารและคณะกรรมการบริิษััทในการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างคล่่องตััว
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร มีีดัังต่่อไปนี้้�
จััดทำำ�และนำำ�เสนอนโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิิน
งาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และงบประมาณประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยต่่อคณะกรรมการบริิษััท
กำำ�หนดแผนธุุรกิิจ งบประมาณ และอำำ�นาจบริิหารต่่าง ๆ ของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อขออนุุมัติ
ั ิต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อยให้้เป็็นไป
ตามนโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน

กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ งบประมาณ และอำำ�นาจบริิหารต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการบริิษัท
ั ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
เอื้้�อต่่อสภาพธุุรกิิจ
พิิจารณาอนุุมัติ
ั ิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุนหรืือการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ การกู้้�ยืืมหรืือการขอสิินเชื่่�อใด ๆ จากสถาบัันการเงิิน การให้้
กู้้�ยืืมเงิิน ตลอดจนการเข้้าเป็็นผู้้�ค้ำำ�ประกััน เพื่่�อการทำำ�ธุุรกรรมตาม
ปกติิของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
พิิจารณาอนุุมัติ
ั ง
ิ บประมาณการขึ้้�นเงิินเดืือนหรืือปรัับระดัับเงิินเดืือน
พนัักงานประจำำ�ปีี และการจ่่ายเงิินรางวััลประจำำ�ปีี (เงิินโบนััส) ให้้แก่่
พนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
พิิจารณาอนุุมัติ
ั ิสั่่�งจ่่ายเงิินตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
เสนอโครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยต่่อคณะกรรมการบริิษััท
คััดเลืือก ว่่าจ้้าง เลิิกจ้้าง เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง ลงโทษทางวิินััย โยกย้้าย
ปรัับระดัับ ขึ้้�นเงิินเดืือน ปรัับอััตราเงิินเดืือน กำำ�หนดโบนััส
สวััสดิิการหรืือสิิทธิิประโยชน์์อย่่างอื่่�น ตลอดจนพิิจารณา
ความดีีความชอบประการอื่่�นของพนัักงานของบริิษัท
ั ทุุกระดัับตำำ�แหน่่ง
และให้้มีีอำ�ำ นาจมอบหมายให้้กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่หรืือ
ผู้ไ้� ด้้รับ
ั มอบหมายให้้ทำ�ำ การแทนของบริิษััท เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแทนบริิษััท
ในการลงนามในสััญญาจ้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ภายใต้้งบประมาณ
ที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการบริิษััท

(1) นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และยัังคงดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร
(2) นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 และยัังคงดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร
(3) นายกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารในวัันเดีียวกััน
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อนุุมัติ
ั ิการแต่่งตั้้�งผู้้�แทนของบริิษััทเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
กรรมการ และ/หรืืออนุุกรรมการในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุม
ดููแลการบริิหารงานต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากบริิษััท ให้้เป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและได้้รับ
ั ประโยชน์์สูง
ู สุุด
กำำ�กัับดููแลและอนุุมัติ
ั ิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และอาจแต่่งตั้้�งหรืือมอบหมายหรืือมอบอำำ�นาจให้้บุคค
ุ ลใด
บุุคคลหนึ่่�งหรืือหลายคนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทน
คณะกรรมการบริิหารได้้ตามที่่�เห็็นสมควร เช่่น แต่่งตั้้�ง
คณะอนุุกรรมการย่่อยในการพิิจารณาการขึ้้�นเงิินเดืือน
หรืือกำำ�หนดเงิินโบนััสแก่่พนัักงานในระดัับผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักขึ้้�นไปจนถึึงรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
และแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการย่่อยชุุดต่่าง ๆ ที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่ย
� วชาญในกิิจการเฉพาะทาง เพื่่�อบริิหารและกลั่่�นกรองงาน
ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร โดยคณะกรรมการ
บริิหารสามารถยกเลิิก เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขขอบเขต
แห่่งการมอบอำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้ และ
ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�อื่่น
� ใดตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหารนั้้�น จะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการอนุุมัติ
ั ิการ
เข้้าทำำ�รายการที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ
จากคณะกรรมการบริิหาร สามารถอนุุมัติ
ั ิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์อื่่น
� ใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท (ตามที่่�
นิิยามไว้้ในประกาศของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์) ซึ่่�งการอนุุมัติ
ั ิรายการในลัักษณะดัังกล่่าว
จะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น แล้้วแต่่กรณีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิรายการดัังกล่่าวตาม
ที่่�ข้อ
้ บัังคัับของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำำ�หนด
นอกเหนืือจากการกำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของไทยเบฟ
กรรมการบริิหารบางท่่านยัังได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิษััทย่่อย และ/หรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�อยู่่�ใน
ประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อควบคุุมดููแลการบริิหารงานต่่าง ๆ
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุด
ุ ตามนโยบายของบริิษััท
และเพื่่�อประโยชน์์สูง
ู สุุดของบริิษััท
คณะกรรมการบริิหารจะประชุุมกัันเดืือนละหนึ่่�งครั้้�งเป็็นปกติิ เพื่่�อ
ปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ยกเว้้นในกรณีีที่่�
มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน จะจััดประชุุมตามสมควรแก่่กรณีี

คณะจััดการ
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมัติ
ั ิการตั้้�งคณะจััดการโดยให้้อำ�ำ นาจแก่่
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ในการกำำ�กัับดููแล ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ได้้แต่่งตั้้�งคณะจััดการขึ้้�นในเดืือนมกราคม 2551
โดยสมาชิิกในคณะจััดการมาจากผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงที่่�ดูแ
ู ลสายงานต่่าง ๆ
ตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ตั้้�งคณะจััดการมาถึึงปััจจุุบัันได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นคณะจััดการ เนื่่�องจากการแต่่งตั้้�งเพิ่่�มเติิมและ
การเปลี่่�ยนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 คณะจััดการประกอบด้้วยผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง
14 ท่่าน ได้้แก่่ นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี นายอวยชััย ตัันทโอภาส
นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์ นายประภากร
ทองเทพไพโรจน์์ นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ นายเอ็็ดมอนด์์ นีีโอ คิิม ซููน
ดร. เอกพล ณ สงขลา นางนงนุุช บููรณะเศรษฐกุุล นายกมลนััย ชััยเฉนีียน (1)
นายฌอง เลอเบรอตง นายปราโมทย์์ หรรษมนตร์์ นายบรรจง
ชิินธนะศิิริ ิ และนางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล โดยมีี นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่เป็็นประธานคณะจััดการ และนางสาวนัันทิิกา
นิิลวรสกุุล เป็็นเลขานุุการคณะจััดการ ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารจากหน่่วยงานอื่่�น
อาจได้้รับ
ั เชิิญให้้เข้้าร่่วมประชุุมคณะจััดการด้้วย
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป และ
นางต้้ องใจ ธนะชานัั นท์์ ได้้ รับ
ั การแต่่งตั้้� งให้้ ดำำ�รงตำำ �แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุดสายพััฒนาธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน และทั้้�งสองท่่านเข้้าเป็็นกรรมการในคณะจััดการ
ในวัันเดีียวกััน

คณะกรรมการลงทุุน
ในการลงทุุนเพื่่�อขยายกิิจการของบริิษััท บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการอย่่าง
ระมััดระวัังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริิหารของบริิษััทได้้
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการลงทุุน ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ได้้แก่่ นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี นายอวยชััย ตัันทโอภาส
นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร และนายประภากร ทองเทพไพโรจน์์ โดยมีี
นางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการลงทุุน
คณะกรรมการลงทุุนทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการ
เข้้าซื้้�อ/ขายกิิจการ ทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งการควบรวมธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาดำำ�เนิินการ
เพื่่�อผลัักดัันกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ได้้มีีการจััด
คณะบริิหารเพื่่�อเชื่่�อมโยงและเสริิมสร้้างศัักยภาพการบริิหารงานของ
กลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ โดยมีีการจััดตั้้�งคณะ Group Steering Committee
ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารจากกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท กรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิหาร และ
คณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ดัังมีีรายละเอีียดในการเข้้าประชุุมของ
กรรมการบริิษััท รวมไปถึึงกรรมการในชุุดย่่อยแต่่ละท่่าน ดัังต่่อไปนี้้�

(1) นายกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการจััดการในวัันเดีียวกััน
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คณะ
กรรมการ
บริิหารความ
ยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่� ยง

คณะ
กรรมการ
บริิหาร

-

-

12/12

3/3

-

-

12/12

5/5

3/3

1/1

4/4

-

1/1

5/5

-

1/1

-

-

4/4

1/1

5/5

-

-

-

-

1/1

4/4

1/1

5/5

-

-

-

-

1/1

1/4

-

-

-

-

-

-

-

3/4

1/1

-

-

-

-

9. ศาสตราจารย์์นายแพทย์์พรชััย
มาตัังคสมบััติิ

1/1

4/4

1/1

-

-

-

-

-

10. พลเอกนายแพทย์์ชูฉั
ู ัตร
	กำำ�ภูู ณ อยุุธยา

1/1

4/4

1/1

-

-

-

-

-

11. นายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่�น

1/1

4/4

1/1

-

3/3

1/1

-

-

12. รองศาสตราจารย์์ ดร. กฤษติิกา
	คงสมพงษ์์

1/1

4/4

1/1

-

-

-

-

-

13. นายวิิวัฒ
ั น์์ เตชะไพบููลย์์

1/1

2/4

-

-

-

-

-

-

14. นายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

1/1

2/4

-

-

-

-

-

-

15. นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

1/1

4/4

-

-

-

-

4/4

11/12

16. นายอวยชััย ตัันทโอภาส

1/1

4/4

-

-

-

-

4/4

12/12

17. นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร

1/1

4/4

-

-

-

-

4/4

12/12

18.	ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์

1/1

4/4

-

-

-

-

3/4

12/12

-

-

-

-

-

-

-

10/12

20. นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา(3)

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

21. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์์

1/1

-

-

-

-

-

4/4

11/12

22. นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

23. นายเอ็็ดมอนด์์ นีีโอ คิิม ซููน

1/1

-

-

-

-

-

3/4

11/12

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

25. นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน

1/1

-

-

-

-

-

3/4

12/12

26. นางนงนุุช บููรณะเศรษฐกุุล

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

27. นายกมลนััย ชััยเฉนีียน

1/1

-

-

-

-

-

4/4

11/12

28. นายฌอง เลอเบรอตง

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

29. นายปราโมทย์์ หรรษมนตร์์

1/1

-

-

-

-

-

3/4

12/12

30. นายบรรจง ชิินธนะศิิริ ิ

1/1

-

-

-

-

-

4/4

12/12

31. นางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล

1/1

4/4

-

-

-

-

4/4

12/12

คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
พิิจารณาผล
สรรหา
ตอบแทน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะ
กรรมการ
บริิษััท

กรรมการ
อิิสระ

คณะ
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1. นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

1/1

4/4

-

-

-

2.	คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

1/1

4/4

-

-

3. นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล

1/1

4/4

1/1

4. ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย

1/1

4/4

5. นายอึ๊๊�ง ตััก พััน

1/1

6. นางสาวพจนีีย์์ ธนวรานิิช
7. นายไมเคิิล เล่่า ไวย เคีียง

ชื่่อ
� (6) (7)

(1)

8. นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง

(2)

19. นางสาวกนกนาฏ รัังษีีเทีียนไชย

24.	ดร. เอกพล ณ สงขลา
(4)

(5)

หมายเหตุุ
(1) นายไมเคิิล เล่่า ไวย เคีียง พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563 และได้้แสดงความประสงค์์ไม่่ขอกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการอิิสระ
(2) นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
(3) นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร (CEO)
ใน BeerCo Limited บริิษััทย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟซึ่ง
�่ จดทะเบีียบจััดตั้้ง
� ในประเทศสิิงคโปร์์
(4) นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง ใน BeerCo Limited
บริิษััทย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟซึ่ง
�่ จดทะเบีียบจััดตั้้ง
� ในประเทศสิิงคโปร์์
(5) นายกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากเกษีียณ
(6) นายประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(7) นางต้้องใจ ธนะชานัันท์์ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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หลัักเกณฑ์์ที่่� 2 องค์์ประกอบ และแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย
กรรมการ 17 ท่่าน มีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�หญิิง 3 ท่่าน (หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 17.65 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด) และมีีกรรมการที่่�ไม่่ใช่่
ผู้้�บริิหาร 11 ท่่าน (หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 64.71 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด) โดยในจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารนี้้� มีีกรรมการ
อิิสระ 9 ท่่าน (หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 52.94 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด) ซึ่ง
�่ เกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด สอดคล้้อง
กัับหลัักเกณฑ์์ข้้อ 2.2 ของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ปีี 2561 ซึ่ง
�่ กำำ�หนดให้้บริิษัท
ั ควรมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�ง
ของคณะกรรมการบริิษััทหากประธานกรรมการบริิษััทไม่่ใช่่
กรรมการอิิสระ กรรมการบริิษััททุุกท่่านล้้วนเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิ
ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ทางธุุรกิิจมาเป็็นเวลานาน
หรืือเป็็นผู้้�ที่่�มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�อัน
ั ทรงเกีียรติิ
ความเหมาะสมของจำำ�นวนและองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัท
ั
จะได้้รับ
ั การสอบทานจากคณะกรรมการสรรหาเป็็นครั้้�งคราว
เพื่่� อให้้แน่่ใจว่่าจำำ�นวนของคณะกรรมการบริิษััทนำำ�ไปสู่่� การ
ปรึึกษาหารืือและการตััดสิินใจที่่�มีีประสิิ ทธิิภาพ รวมถึึง
คณะกรรมการบริิษัท
ั มีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระที่่เ� หมาะสม แม้้นโยบาย
ความหลากหลายของคณะกรรมการบริิษััทยัังไม่่เป็็นทางการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าความหลากหลายทางเพศเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญ และการมีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�หญิิงในคณะกรรมการบริิษััท
นั้้�นมีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสมในปััจจุุบัน
ั และยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลาย ไม่่ว่่าในด้้านเพศ อายุุ หรืืออื่่�น ๆ โดยจะ
พิิจารณาบุุคคลที่่เ� หมาะสมเมื่่�อมีีการพิิจารณาวาระของกรรมการ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
กรรมการที่่เ� ป็็นผู้ห
้� ญิิงเพิ่่�มเติิมในปีีถัด
ั ไป ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการสรรหา
ยัังคงพิิ จารณาถึึงความสมดุุลระหว่่างความหลากหลายด้้าน
ความเชี่่�ยวชาญ ความชำำ�นาญ และคุุณสมบััติิในหมู่่�กรรมการ
รวมถึึงคุุณสมบััติิเฉพาะด้้านอย่่างเหมาะสม เช่่น ด้้านบััญชีีและ
การเงิิน ธุุรกิิจและการจััดการความรู้้�ธุรุ กิิจ การวางแผนกลยุุทธ์์
และความชำำ�นาญด้้านธุุรกิิจเฉพาะ รวมทั้้�งการคำำ�นึึงถึึงความ
หลากหลายในการพิิจารณา เช่่น เพศ อายุุ และสััญชาติิ ในการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�ง เมื่่�อตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิษััทว่่างลงหรืือ
มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการเพิ่่�มคณะกรรมการสรรหาจะคััดเลืือกและ
เสนอบุุคคลโดยพิิ จารณาจากความชำำ�นาญ ประสบการณ์์
ความรู้้� และความหลากหลายโดยพิิจารณาถึึงความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นด้้วย

กรรมการอิิสระ
กรรมการทุุกคนปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง
มีีการตััดสิินใจที่่�เป็็นอิิสระ และตััดสิินใจอย่่างยุุติิธรรมเพื่่�อ
ประโยชน์์สูง
ู สุุดของบริิษััท การพิิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
ในประเด็็นคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ คณะกรรมการสรรหา
ได้้ปฏิิบัติ
ั ิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561 แห่่งประเทศ
สิิงคโปร์์ และกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ โดยภายใต้้หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีปีี 2561 นั้้�น กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์กับ
ั บริิษัท
ั บริิษัท
ั ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ของบริิษััทที่่�อาจแทรกแซง หรืือมีีเหตุุผลให้้เข้้าใจว่่าแทรกแซง
ความเป็็นอิิสระในการให้้ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััทเพื่่�อ
ประโยชน์์สูง
ู สุุดของบริิษััท โดยกรรมการต้้องมีีความเป็็นอิิสระทั้้�งด้้าน
คุุณลัักษณะและการตััดสิินใจ
นอกจากนี้้� การพิิจารณาตามแนวทาง 2.4 ของหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีปีี 2555 (ยัังคงใช้้บัง
ั คัับได้้ถึึงก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2565)
ซึ่�ง
่ กำำ�หนดให้้ความเป็็นอิิสระของกรรมการที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิษััทเกิินกว่่า 9 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ได้้รับ
ั การ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก เป็็นเรื่่�องที่่�บริิษััทจะต้้องนำำ�มาพิิจารณาทบทวน
อย่่างเคร่่งครััด
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นสมควรตามที่่�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหาให้้กรรมการอิิสระทุุกท่่านซึ่�ง
่ ประกอบด้้วย
ศาสตราจารย์์คนึงึ ฦๅไชย นายอึ๊๊�ง ตััก พััน ศาสตราจารย์์นายแพทย์์พรชััย
มาตัังคสมบััติิ และพลเอกนายแพทย์์ชูฉั
ู ัตร กำำ�ภูู ณ อยุุธยา รวมทั้้�งสิ้้�น
4 คน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระให้้กัับบริิษััทต่่อไป แม้้ว่่าแต่่ละท่่าน
จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระเกิินกว่่า 9 ปีี ที่่ป
� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัท
ั
ครั้้�งที่่� 1/2562 - 2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2562 ได้้พิิจารณา
และเห็็นว่่ากรรมการอิิสระทุุกท่่านได้้ให้้ความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
เกี่่ย
� วกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และการให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้บ
้� ริิหาร
และสามารถปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่อ
� ย่่างเป็็นอิิสระในการให้้ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ธุุรกิิจของบริิษัท
ั โดยคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัท
ั และแสดงให้้เห็็น
ถึึงคุุณสมบััติิอัน
ั เป็็นประโยชน์์ต่่อคณะกรรมการบริิษััท

หลัักเกณฑ์์ที่่� 3 ประธานกรรมการบริิษััทและ
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ประธานกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร และฝ่่ายจััดการ และเป็็น
ผู้้�อนุุมัติ
ั ิการกำำ�หนดวาระของการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการบริิหาร (ในฐานะที่่�เป็็นประธานกรรมการบริิหาร)
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่เป็็นผู้้�ควบคุุมการให้้ข้อ
้ มููลเพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่า
คณะผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิษััทได้้รับ
ั ข้้อมููลของบริิษััท
เพื่่�อประกอบการพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ภายในกำำ�หนดระยะเวลา
ที่่�เหมาะสม
ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ต่่างทำำ�หน้้าที่่�
ของตนเพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของ
คณะกรรมการบริิษัท
ั ตามแผนธุุรกิิจภายใต้้ PASSION 2025 ซึ่ง�่ ต่่อยอด
ความสำำ�เร็็จจากวิิสััยทััศน์์ 2020 (VISION 2020) และตามโครงสร้้าง
องค์์กรของบริิษััท
นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท และ
เป็็นบิิดาของนายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ของ
บริิษััท ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งนายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล
เป็็นหััวหน้้ากรรมการอิิสระ (Lead Independent Director) โดย
หััวหน้้ากรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่�เป็็นบุุคคลผู้้�ติิดต่่อประสานระหว่่าง
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการบริิษััทในเรื่่�องที่่�มีีความอ่่อนไหว
และเพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถติิดต่่อได้้เพื่่�อตอบข้้อสงสััยต่่าง ๆ
ที่่�ไม่่สามารถสอบถามผ่่านประธานกรรมการบริิษััทหรืือ
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่หรืือเป็็นกรณีีที่่�ไม่่เหมาะสมที่่�จะสอบถาม
ผ่่านทางดัังกล่่าว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 หััวหน้้ากรรมการอิิสระ
โดยนายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล ได้้จัด
ั ให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันระหว่่าง
กรรมการอิิสระ 1 ครั้้�ง ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 ทั้้�งนี้้� กรรมการ
อิิสระได้้ร่่วมรัับฟัังและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างกััน
รวมถึึงร่่วมให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อช่่วยพััฒนาการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง
้ เสนอแนะแก่่
� ขึ้้�น และให้้ข้อ
คณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือประธานกรรมการบริิษััทตาม
ความเหมาะสม

หลัักเกณฑ์์ที่่� 4 สมาชิิกภาพของคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการโปร่่งใสในการแต่่งตั้้�งกรรมการของบริิษััท
และการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่อ
� อกตามวาระกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่
คณะกรรมการสรรหาได้้กำำ�หนดและทบทวนคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ
ของผู้้�ซึ่�ง
่ เป็็นสมาชิิกในคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทในการแต่่งตั้้�งกรรมการ การแต่่งตั้้�ง
กรรมการที่่อ
� อกตามวาระกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่และการเข้้าออก
ตามวาระของกรรมการ นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหายััง
พิิ จารณาการเสนอชื่่�อแต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่อาวุุโส รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ และเสนอคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหา
ยัังพิิจารณาถึึงความหลากหลายด้้านความเชี่่ย
� วชาญ สำำ�หรัับ
คณะกรรมการบริิษัท
ั และคณะกรรมการบริิหารเพื่่�อให้้สามารถ
ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามความเชี่่ย
� วชาญได้้
อย่่างสมบููรณ์์
โดยกรรมการต้้องมั่่�นใจว่่าสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเพีียงพอ
และมีีความใส่่ใจต่่อกิิจการของไทยเบฟ และเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ทบทวนกระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงานของกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหานั้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาว่่ากรรมการสามารถปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
ได้้หรืือไม่่ และสามารถปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ของบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัน
ั บริิษััทยัังไม่่ได้้
กำำ�หนดจำำ�นวนสููงสุุดของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
ที่่�กรรมการแต่่ละท่่านสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้ เนื่่�องจากบริิษััท
มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่ากรรมการแต่่ละท่่านได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบ
แล้้วว่่า ตนจะสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเพีียงพอในการบริิหารกิิจการ
ของไทยเบฟได้้
ทั้้�งนี้้� กรรมการจำำ�เป็็นต้้องออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระ
ตามที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับของบริิษััทของไทยเบฟ โดยมีี
องค์์ประกอบ การแต่่งตั้้�ง การถอดถอน หรืือการเข้้าออกตามวาระ
ในการเป็็นคณะกรรมการบริิษัท
ั ซึ่่ง
� ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษัท
ั ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย
ห้้าคน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักรไทย โดยกรรมการ
ของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามกฎหมายบริิษััท
มหาชนจำำ�กััดและกฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กำำ�หนด
2. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยใช้้เสีียงข้้างมาก
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง

161

(2) ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนซึ่่ง
� ประสงค์์จะใช้้สิิทธิิในการลงคะแนนเสีียง
เลืือกตั้้�งกรรมการจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่มีี
� อยู่่�ทั้้ง
� หมดตาม (1)
เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ แต่่จะ
แบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้ใ้� ดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3)	บุุคคลซึ่่ง
� ได้้รับ
ั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดับ
ั ลงมา เป็็นผู้ไ้� ด้้รับ
ั
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ
� ะพึึงมีีหรืือพึึง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่บุ
� คค
ุ ลซึ่่ง
� ได้้รับ
ั เลืือกตั้้�งในลำำ�ดับ
ั
ถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่จ
� ะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้เ้� ป็็นประธานเป็็นผู้อ
้� อกเสีียง
ชี้้�ขาด
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีทุ
ี ก
ุ ครั้้�งให้้กรรมการออกจาก
ตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามเป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้
ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุดกั
ุ ับส่่วนหนึ่่�งใน
สาม กรรมการที่่จ
� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่ส
่� อง
ภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จับ
ั สลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนใน
ปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุดนั้้
ุ �นเป็็น
ผู้อ
้� อกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการที่่อ
� อกตามวาระนั้้�นอาจถููกเลืือกเข้้ามา
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้
4. กรรมการคนใดจะออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่น
� ใบลาออกต่่อบริิษััท
การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาออกไปถึึงบริิษััท
5. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง
ก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�
ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่�ง
่ มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�น
นัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ในการดำำ�เนิินงานตามหน้้าที่่�นั้้�น คณะกรรมการสรรหาได้้ปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายที่่�ใช้้บัง
ั คัับกัับบริิษััท รวมถึึงคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาได้้จัดทำ
ั ำ�กฎระเบีียบว่่าด้้วยการปฏิิบัติ
ั ิงาน
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิด้้วย
สำำ�หรัับข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการแต่่ละท่่าน โปรดพิิจารณา
ในรายละเอีียดประวััติิกรรมการและผู้้�บริิหาร ในรายงานประจำำ�ปีี 2563
ของบริิษััท นอกจากนี้้� สำำ�หรัับกรรมการซึ่�ง
่ ได้้รับ
ั การเสนอชื่่�อให้้กลัับ
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป สามารถพิิจารณารายละเอีียด (ตามที่่�กำำ�หนด
ในภาคผนวก 7.4.1) ได้้จากวาระที่่� 5 ของหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564

หลัักเกณฑ์์ที่่� 5 ผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของคณะกรรมการบริิษััท
ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท คณะกรรมการได้้ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตและระมััดระวัังเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
มติิของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท คณะกรรมการ
จะมีีการประเมิินตนเองในการปฏิิบัติ
ั ิตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในทุุกปีี คณะกรรมการสรรหาจะประเมิินประสิิ ทธิิภาพของ
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมไปถึึง
การเข้้าร่่วมประชุุม การมีีส่่วนร่่วมและการให้้ความคิิดเห็็นระหว่่าง
การประชุุม นอกจากนี้้� ยัังพิิจารณาโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ตาม
แนวทางของหลัักปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ่� 5 ของหลัักการดููแลกิิจการที่่ดีีปี
� ี 2561 อีีกด้้วย
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ในการนี้้� เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการประเมิินตนเอง
ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยนั้้�น
คณะกรรมการสรรหาได้้จัดทำ
ั ำ�แบบประเมิินตนเองของ
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย ซึ่่�งครอบคลุุม
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความเหมาะสมของโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ
ของคณะกรรมการ การประชุุมคณะกรรมการ หน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ และการพััฒนาตนเองของ
กรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร รวมถึึงการแสดงความคิิดเห็็น
หรืือข้้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็็นผู้้�สอบทาน
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และรายงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
ภาพรวมของการประเมิินต่่อไป

ข. นโยบายพััฒนาผลตอบแทน
หลัักเกณฑ์์ที่่� 6 ขั้้�นตอนการพััฒนานโยบายผลตอบแทน
หน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบหลัักของคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
คืือการช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�หนดกระบวนการ
พััฒนานโยบายการพิิจารณาผลตอบแทนผู้้�บริิหารและการพััฒนา
ที่่�เป็็นระบบและมีีความโปร่่งใส โดยคณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนจะทบทวนเงื่่�อนไขของผลตอบแทนและการว่่าจ้้าง
กรรมการบริิหารและผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง (เช่่น กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
และผู้้�บริิหารระดัับสููง) (“ผู้้�บริิหารระดัับสููง”) ณ เวลาที่่�ว่่าจ้้าง หรืือ
ณ เวลาที่่�ต่่อสััญญาการว่่าจ้้าง (หากมีี) รวมทั้้�งพิิจารณาถึึงภาระ
หน้้าที่่�ของบริิษััทในกรณีีที่่�มีีการเลิิกจ้้าง
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนได้้รับ
ั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นผู้้�กำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ
บริิษััท และ/หรืือผู้้�บริิหาร โดยการปรึึกษาประธานกรรมการซึ่�ง
่ ได้้
รัับอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นผู้้�จััดสรรตามที่่�พิิจารณา
เห็็นสมควร และเสนอระดัับผลตอบแทนเพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมัติ
ั ิ โดยคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนได้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนถึึงความเหมาะสมและเหตุุผลในการจ่่ายค่่าตอบแทนของ
กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละท่่านแล้้ว และได้้เสนอ
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการ
บริิษััททั้้� งคณะเพื่่� อพิิ จารณาเห็็ นชอบ ทั้้� งนี้้� การพิิ จารณา
ค่่าตอบแทนโดยคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนนั้้�นครอบคลุุม
ถึึงการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ เงิินเดืือน ค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง โบนััส
ค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว และผลประโยชน์์อื่่น
� ๆ ในส่่วนของ
การให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดผลประโยชน์์ตอบแทนการ
ทำำ�งานโดยรวมสำำ�หรัับกรรมการและผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงแต่่ละท่่านนั้้�น
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนยัังได้้ทบทวนความรัับผิิดชอบ
ของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นในกรณีีที่่�มีีการสิ้้�นสุุดการว่่าจ้้าง เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจ
ว่่าค่่าตอบแทนที่่�ได้้รับ
ั จากการสิ้้�นสุุดการว่่าจ้้างนั้้�นเป็็นไปด้้วย
ความยุุติิธรรมและสมเหตุุสมผล คณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนยัังมีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณาและรัับทราบการรายงาน
จากคณะกรรมการบริิหารแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนระยะยาว
ในกรณีีที่่�กรรมการในคณะกรรมการพิิ จารณาผลตอบแทน
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในเรื่่�องที่่พิ
� จ
ิ ารณา กรรมการท่่านนั้้�นจะไม่่ร่่วมพิิจารณา
และอนุุมัติ
ั ิเรื่่�องดัังกล่่าว

หากมีีความจำำ�เป็็นเป็็นครั้้�งคราว คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
อาจว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อวางแผนนโยบายผลตอบแทนและกำำ�หนด
ระดัับและประเภทผลตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร

หลัักเกณฑ์์ที่่� 7 ระดัับและประเภทของผลตอบแทน
การกำำ�หนดระดัับและประเภทของผลตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทนั้้�นเป็็นไปตาม
ผลประกอบการของบริิษััท ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบและผลงาน
เฉพาะบุุคคล ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บัง
ั คัับและหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
�
ปีี 2561
อนึ่่�ง บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาว่่าจ้้างระยะยาวกัับ ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์
ซึ่�ง
่ ปััจจุุบัน
ั ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทและรองประธานกรรมการ
บริิหารของบริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน) และตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษัท
ั และรองประธานกรรมการของบริิษัท
ั คอสมอส บริิวเวอรี่่�
(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั และเป็็นผู้เ้� ชี่่ย
� วชาญอาวุุโสด้้านเทคนิิคการผลิิตเบีียร์์

แผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
บริิษััทได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
ของบริิษััท (Long Term Incentive Plan หรืือ “LTIP”) จากที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2559 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2559 (“ที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2559”) ซึ่�ง
่ เป็็นแผนการที่่�มีีความสอดคล้้อง
กัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มพูู นขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟโดยการรัักษาและดึึงดููดพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััท (ตามที่่�นิิยามไว้้ใน LTIP) ที่่�มีีความสามารถเอาไว้้ และ
LTIP จะเป็็นประโยชน์์ในแง่่ของการให้้รางวััลสำำ�หรัับผลงานที่่�ผ่่านมา
ในอดีีตและสร้้างแรงจููงใจในการสร้้างผลงานในอนาคตทั้้�งในระดัับ
องค์์กรและระดัับพนัักงาน ทั้้�งนี้้� การออกและเสนอขายหุ้้�นสามััญของ
บริิษััทตามโครงการ LTIP นี้้� จะเป็็นการดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักเกณฑ์์
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารแผนการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนระยะยาว (“คณะกรรมการบริิหารแผนการ LTIP”)
ซึ่�ง
่ ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท 3 ท่่าน ได้้แก่่ นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล
นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง และนายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี โดยมีี ดร. เอกพล
ณ สงขลา เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารแผนการ LTIP
ในการนี้้� คณะกรรมการบริิหารแผนการ LTIP มีีหน้้าที่่�ตามแผนการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาวของบริิษััทตามที่่�ที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2559 อนุุมัติ
ั ิไว้้ โดยคณะกรรมการบริิหารแผนการ
LTIP มีีดุุลยพิินิิจในการพิิจารณาและกำำ�หนดประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
LTIP อาทิิ ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ รายละเอีียดการจััดสรรหุ้้�นโบนััส
การบริิหารการยกเลิิกโครงการภายในระยะเวลาสููงสุุด 5 ปีีนัับแต่่วััน
เริ่่ม
� นแปลงใด ๆ เกี่่ย
� วกัับ LTIP ณ เวลาใดก็็ตาม
� โครงการ และการเปลี่่ย
เป็็นต้้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2560 วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2561 และวัันที่่� 31 มกราคม 2563 บริิษััทได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
เกี่่�ยวกัับการได้้รับ
ั สิิทธิิในหุ้้�นโบนััสภายใต้้ LTIP ของกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 3 คน ได้้แก่่ นายอวยชััย ตัันทโอภาส นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร
และ ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อ 704(29) ของคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
เนื่่�องจาก LTIP ใกล้้จะครบกำำ�หนด 5 ปีี บริิษััท จึึงขอเสนอแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาวฉบัับใหม่่ปีี 2564 (“LTIP 2564”)
มาใช้้แทน LTIP ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับการอนุุมัติ
ั ิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีที่
ี ่�จะจััดขึ้้�นในวัันที่่� 29 มกราคม 2564 โดยกฎของ
LTIP 2564 นั้้�นคล้้ายคลึึงกัับกฎของ LTIP และบริิษััทคาดว่่า LTIP 2564 จะช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันในการรัักษาและดึึงดููด
ผู้้�มีีความสามารถ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารไม่่มีีสิิทธิ์์เ� ข้้าร่่วม LTIP และจะไม่่มีีสิิทธิ์์เ� ข้้าร่่วมใน LTIP 2564 ค่่าตอบแทนของกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารจะ
พิิจารณาจากความรัับผิิดชอบ ซึ่่�งรวมถึึงการเข้้าร่่วมและเวลาที่่�ใช้้ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจะได้้รับ
ั ค่่าตอบแทนประจำำ�และเบี้้�ยประชุุม โดยค่่าตอบแทนกรรมการจะเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนเงิินที่่�บริิษััทจดทะเบีียน
รายใหญ่่อื่่�น ๆ จ่่าย

หลัักเกณฑ์์ที่่� 8 การเปิิดเผยข้้อมููลผลตอบแทน
8.1 ผลตอบแทนของกรรมการ
ในการจััดทำ�ำ รายละเอีียดผลตอบแทนของกรรมการ (รวมไปถึึงผู้ซึ่
้� ง
�่ อยู่่�ในฐานะผู้บ
้� ริิหาร) ของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
(โดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่ย
� นที่่� 1 เหรีียญสิิงคโปร์์ = 23 บาท) รวมทั้้�งแบ่่งเป็็นร้้อยละของผลตอบแทนประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้� (1) ค่่าตอบแทนกรรมการ
(2) เงิินเดืือน (3) เงิินโบนััส รวมถึึงเงิินที่่จ่่
� ายโดยอ้้างอิิงกัับผลประกอบการของบริิษััท (4) ประโยชน์์อื่่น
� ๆ และ (5) ค่่าตอบแทนในรููปแบบหุ้้�นและ
ผลประโยชน์์ระยะยาว รายละเอีียดตามตารางด้้านล่่าง
สำำ�หรัับกรรมการผู้ซึ่
้� ง
�่ อยู่่�ในฐานะผู้บ
้� ริิหารนั้้�น เนื่่�องจากบริิษััทได้้พิิจารณาถึึงการแข่่งขัันด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่อ
� ยู่่�ในระดัับสููงในแวดวง
อุุตสาหกรรมของบริิษััท ตลอดทั้้�งผลตอบแทนของพนัักงานบริิษััทที่่ถื
� อ
ื เป็็นความลัับ จึึงเห็็นว่่าการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับผลตอบแทน
ของกรรมการบริิหารอย่่างละเอีียดอาจเป็็นผลเสีียต่่อบริิษััท และอาจเป็็นอุุปสรรคต่่อความพยายามของบริิษััทในการรัักษาและดููแลกลุ่่�ม
พนัักงานที่่มีีค
� วามสามารถ ทั้้�งนี้้� บริิษััทจึึงเปิิดเผยข้้อมููลผลตอบแทนแบ่่งตามระดัับผลตอบแทนทุุก ๆ จำำ�นวนเงิิน 250,000 เหรีียญสิิงคโปร์์
หรืือเทีียบเท่่า (ตามที่่แ
� จกแจงดัังต่่อไปนี้้�)
ระดัับผลตอบแทน
“A”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�ต่ำำ�กว่่า 250,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“B”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 250,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 499,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“C”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 500,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 749,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“D”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 750,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 999,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“E”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 1,000,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 1,249,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“F”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 1,250,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 1, 499,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“G”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 1,500,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 1,749,999 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า

“L”

หมายถึึงอััตราผลตอบแทนระหว่่าง 2,750,00 เหรีียญสิิงคโปร์์ และ 3,000 ,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า
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ประเภทผลตอบแทน

ชื่อ
่� กรรมการ
(ซึ่�ง
่ อยู่่ใ� นฐานะผู้้�บริิหาร)

ระดัับ
ผลตอบแทน
กรรมการ

ค่่าตอบแทน
กรรมการ

เงิินเดืือน
(%)

(%)

เงิินโบนััส
รวมถึึงเงิินที่่�จ่่าย
โดยอ้้างอิิงกัับ
ผลประกอบการ
ของบริิษััท

ประโยชน์์อื่่น
�
(%)

ค่่าตอบแทน
ในรููปแบบหุ้้�น
หรืือ
ผลประโยชน์์
ระยะยาว

(%)

(%)(3)

1. นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

E

-

80

20

-

-

2.	คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

B

-

80

20

-

-

3. นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

L

-

35

65

-

-

4. นายอวยชััย ตัันทโอภาส

F

-

56

41

-

3

5. นายสิิทธิิชัย
ั ชััยเกรีียงไกร

E

-

54

43

-

3

6.	ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์

E

-

55

42

-

3

ประโยชน์์อื่่น
�

ค่่าตอบแทน
ในรููปแบบหุ้้�น
หรืือ
ผลประโยชน์์
ระยะยาว

ประเภทผลตอบแทน

ชื่อ
่� กรรมการ
(ซึ่�ง
่ อยู่่ใ� นฐานะไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร)

ผลตอบแทน
กรรมการ
(เหรีียญ
สิิ งคโปร์์)

ค่่าตอบแทน
กรรมการ

เงิินเดืือน

(%)

(%)

เงิินโบนััส
รวมถึึงเงิินที่่�จ่่าย
โดยอ้้างอิิงกัับ
ผลประกอบการ
ของบริิษััท

(%)

(%)

(%)(3)

7. นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล

286,000

55

-

45

-

-

8. ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย

143,000

55

-

45

-

-

9. นายอึ๊๊�ง ตััก พััน

114,000

55

-

45

-

-

10. นางสาวพจนีีย์์ ธนวรานิิช

114,000

55

-

45

-

-

11. นายไมเคิิล เล่่า ไวย เคีียง(1)

42,000

29

-

71

-

-

12. นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง

24,000

100

-

-

-

13. ศาสตราจารย์์นายแพทย์์พรชััย
มาตัังคสมบััติิ

66,000

55

-

45

-

-

14. พลเอกนายแพทย์์ชูฉั
ู ัตร กำำ�ภูู
ณ อยุุธยา

66,000

55

-

45

-

-

15. นายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่�น

124,000

55

-

45

-

-

16. รองศาสตราจารย์์ ดร. กฤษติิกา
	คงสมพงษ์์

66,000

55

-

45

-

-

17. นายวิิวัฒ
ั น์์ เตชะไพบููลย์์

66,000

55

-

45

-

-

18. นายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี

66,000

55

-

45

-

-

(2)

หมายเหตุุ
(1) นายไมเคิิล เล่่า ไวย เคีียง พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563 และได้้แสดงความประสงค์์ไม่่ขอกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการอิิสระ
(2) นายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
(3) ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการ LTIP อาจได้้รับ
ั โบนััสที่จ
่� ะเกิิดขึ้้น
� ตามแผนการ LTIP ซึ่ง
�่ อาจมิิได้้มอบสิิทธิิให้้อย่่างสมบููรณ์์หรืือส่่งมอบหุ้้�นทั้้�งหมด จำำ�นวนร้้อยละของผลตอบแทนตามตาราง
	คำำ�นวณอ้้างอิิงจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
� การให้้สิิทธิิและส่่งมอบตามจริิงให้้กับ
ั ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการตามรายชื่่�อที่่กำ
� �ำ หนดไว้้สำำ�หรัับปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 และอ้้างอิิงจาก
ราคาเฉลี่่ย
� ของหุ้้�นในเดืือนที่่มีี
� การส่่งมอบหุ้้�นโบนััสให้้กับ
ั ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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8.2 ผลตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในการจััดทำ�ำ รายละเอีียดผลตอบแทนของผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง 12 รายของบริิษััท (ไม่่รวมถึึงผู้้�ที่่เ� ป็็นกรรมการหรืือกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 (โดยคำำ�นวณจากอััตราแลกเปลี่่ย
� นที่่� 1 เหรีียญสิิงคโปร์์ = 23 บาท) และแบ่่งเป็็นร้้อยละของผลตอบแทนประเภท
ต่่าง ๆ ดัังนี้้� (1) เงิินเดืือน (2) เงิินโบนััส รวมถึึงเงิินที่่จ่่
� ายโดยอ้้างอิิงกัับผลประกอบการของบริิษััท (3) ประโยชน์์อื่่น
� ๆ และ (4) ค่่าตอบแทนใน
รููปแบบหุ้้�นและผลประโยชน์์ระยะยาว มีีรายละเอีียดตามตารางด้้านล่่าง รายละเอีียดของผลตอบแทนเปิิดเผยโดยแบ่่งตามระดัับผลตอบแทน
ทุุก ๆ จำำ�นวนเงิิน 250,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือเทีียบเท่่า (ตามที่่ก
� ล่่าวด้้านบน)
ประเภทผลตอบแทน

ชื่อ
่� ผู้้�บริิหารระดัับสููง (4) (5)

ระดัับผล
ตอบแทน

เงิินเดืือน
(%)

เงิินโบนััส
รวมถึึงเงิินที่่�จ่่าย
โดยอ้้างอิิงกัับ
ผลประกอบการ
ของบริิษััท

ประโยชน์์อื่่น
�
(%)

ค่่าตอบแทน
ในรููปแบบหุ้้�น
หรืือ
ผลประโยชน์์
ระยะยาว

(%)

(%)(6)

1. นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา(1)

F

56

43

-

1

2. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์์

E

67

29

-

4

3. นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์

C

65

28

-

7

4. นายเอ็็ดมอนด์์ นีีโอ คิิม ซููน

D

59

31

-

10

D

68

27

-

5

6. นายเลสเตอร์์ เต็็ก ชวน ตััน

D

62

28

-

10

7. นางนงนุุช บููรณะเศรษฐกุุล

C

65

30

-

5

8. นายกมลนััย ชััยเฉนีียน(3)

C

69

29

-

2

9. นายฌอง เลอเบรอตง

C

46

51

-

3

10. นายปราโมทย์์ หรรษมนตร์์

B

67

28

-

5

11. นายบรรจง ชิินธนะศิิริ ิ

B

66

28

-

6

12. นางสาวนัันทิิกา นิิลวรสกุุล

B

64

30

-

6

5.	ดร. เอกพล ณ สงขลา
(2)

หมายเหตุุ
(1) นายไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร (CEO)
ใน BeerCo Limited บริิษัท
ั ย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟซึ่่ง
� จดทะเบีียบจััดตั้้ง
� ในประเทศสิิงคโปร์์
(2) นายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง ใน BeerCo Limited
บริิษัท
ั ย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟซึ่่ง
� จดทะเบีียบจััดตั้้ง
� ในประเทศสิิงคโปร์์
(3) นายกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากเกษีียณ
(4) นายประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(5) นางต้้องใจ ธนะชานัันท์์ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดสายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(6) ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการ LTIP อาจได้้รับ
ั โบนััสที่จ
่� ะเกิิดขึ้้น
� ตามแผนการ LTIP ซึ่ง
�่ อาจมิิได้้มอบสิิทธิิให้้อย่่างสมบููรณ์์หรืือส่่งมอบหุ้้�นทั้้�งหมด จำำ�นวนร้้อยละของผลตอบแทน
ตามตารางคำำ�นวณอ้้างอิิงจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี
� การให้้สิิทธิิและส่่งมอบตามจริิงให้้กับ
ั ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการตามรายชื่่�อที่่กำ
� �ำ หนดไว้้สำำ�หรัับปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
และอ้้างอิิงจากราคาเฉลี่่ย
� ของหุ้้�นในเดืือนที่่มีี
� การส่่งมอบหุ้้�นโบนััสให้้กับ
ั ผู้เ้� ข้้าร่่วมแผนการ

โดยมููลค่่ารวมของผลตอบแทนทั้้�งหมดที่่จ่่
� ายให้้กับ
ั ผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงของบริิษัท
ั 12 ท่่าน (ไม่่รวมถึึงผู้้�ที่่เ� ป็็นกรรมการหรืือกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่)
สำำ�หรัับปีีสิ้้น
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น
� สุุดวัน
� 8,797,000 เหรีียญสิิงคโปร์์
นอกเหนืือจากนายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และนายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ซึ่�ง
่ เป็็นบุุตรของกรรมการบริิษััทคืือ นายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
และคุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทด้้วยนั้้�น ไม่่มีีพนัักงานของไทยเบฟและ/หรืือบริิษััทย่่อยซึ่�ง
่ เป็็นบุุคคลที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ โดยผลของกฎหมาย (immediate family members) กัับกรรมการหรืือกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ และได้้รับ
ั ค่่าตอบแทน
เกิิน 100,000 เหรีียญสิิงคโปร์์ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
อย่่างไรก็็ดีี ค่่าตอบแทนกรรมการของนายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี นายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และนายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
ได้้เปิิดเผยไว้้แล้้วข้้างต้้น

166

������������������������

ค. ความรัับผิิดชอบและการตรวจสอบ
หลัักเกณฑ์์ที่่� 9 การบริิหารความเสี่่� ยง และการควบคุุม
ภายใน

ระบุุวัต
ั ถุุประสงค์์และกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน ความเสี่่�ยงที่่�มีี
ผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิิน
ความเสี่่�ยง และระดัับความเสี่่�ยงที่่ย
� อมรัับได้้ เพื่่�อบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ในระดัับสููง

การบริิหารความเสี่่� ยง

ประเมิินความเสี่่�ยง ตามเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด

คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการ
กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง จึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร
ความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทและ
ผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงที่่ดู
� แู ลแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือสายงาน ทำำ�หน้้าที่่สนั
� บ
ั สนุุน
คณะกรรมการบริิษััทในการปฏิิบัติ
ั ิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพื่่�อ
ให้้แน่่ใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้กำำ�หนดกรอบการบริิหารความ
ยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงขององค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการ
บริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงมุ่่�งเน้้นแนวคิิดการพััฒนาธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้กำำ�หนดลัักษณะและขอบเขตของความเสี่่�ยงทาง
ธุุรกิิจที่่มีีนั
� ย
ั สำำ�คััญซึ่่ง� ไม่่จำำ�กัด
ั เพีียงความเสี่่ย
� งทางกลยุุทธ์์ ความเสี่่ย
� ง
ทางการเงิิน ความเสี่่�ยงจากการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ อัันอาจเป็็นอุุปสรรคทำำ�ให้้
บริิษััทไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้

กำำ�หนดมาตรการตอบสนองความเสี่่�ยง สำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�
ในระดัับสููงและเกิินระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของบริิษััท รวมถึึง
กำำ�หนดแนวทางพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน

ในการปฏิิบัติ
ั ิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คณะกรรมการบริิหาร
ความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงได้้กำำ�หนดนโยบายความยั่่�งยืืนและ
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทพึึงรัับได้้
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ กำำ�หนดกรอบ
การบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงของบริิษััท กำำ�กัับดููแล
ฝ่่ายบริิหารในด้้านการออกแบบ การลงมืือปฏิิบัติ
ั ิ และการติิดตามผล
ระบบการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่� ยง โดยฝ่่ายบริิหารมีี
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ตามนโยบายและกรอบการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ
คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงจััดประชุุมกััน
ทุุก ๆ ไตรมาส หรืือจััดขึ้้�นตามที่่�กรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยงเห็็นว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวัต
ั ถุุประสงค์์
ในการปฏิิบัติ
ั ิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่�
30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยงทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง ภายหลัังการประชุุม คณะกรรมการ
บริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงต้้องรายงานความคืืบหน้้า
และสถานะของการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทสามารถ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง ตลอดจนต้้องจััดทำำ�
รายงานประจำำ�ปีเี กี่่�ยวกัับปััจจััยความเสี่่�ยง กลยุุทธ์์และกิิจกรรม
การบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟเพื่่�อ
เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีแ
ี ละรายงานการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืนของบริิษัท
ั
กระบวนการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงของบริิษััทสามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
กำำ�หนดนโยบายและกรอบการบริิหารความยั่่�งยืืนและความ
เสี่่�ยงและสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานในองค์์กรรัับทราบและ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความยั่่�งยืืนและความ
เสี่่�ยง และนำำ�การบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงไปปฏิิบัติ
ั ิ
อย่่างจริิงจััง เพื่่�อให้้มั่่น
ั ถุุประสงค์์ของบริิษััท
� ใจถึึงการบรรลุุวัต

ติิดตามและสอบทานการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงโดย
เฉพาะความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญขององค์์กร เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลและ
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญได้้รับ
ั การจััดการอย่่างเหมาะสม
โปรดพิิจารณาข้้อมููลการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงในรายงาน
ประจำำ�ปีีและรายงานการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนปีี 2563 ของบริิษััท
ที่่ค
� ณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่ย
� งได้้รายงานถึึงการบริิหาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟและ
มาตรการในการป้้องกัันและจััดการแก้้ไข

การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบของตน และ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในมีีขึ้้�น
อย่่างเหมาะสมเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์จากการลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ทรััพย์์สิินของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
บริิหาร ซึ่่ง
� กรรมการบริิหารแต่่ละท่่านรัับผิิดชอบดููแลกลุ่่�มธุุรกิิจและ
สายงานต่่าง ๆ ให้้มีีการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและมีีประสิิทธิิผลทั้้�ง
การควบคุุมด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
กฎระเบีียบต่่าง ๆ และเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมทั้้�งการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่เ� ป็็นระบบ กำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแล กลยุุทธ์์และ
ผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง ควบคุุมและติิดตามผลการ
บริิหารความเสี่่�ยงและรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยง
เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการควบคุุมภายในส่่วนที่่เ� กี่่ย
� วกัับการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎระเบีียบ คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้สำำ�นัก
ั เลขานุุการบริิษััท
ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายบริิษััทจำำ�กัด
ั
บริิษััทมหาชนจำำ�กัด
ั และกฎหมายหลัักทรััพย์์ที่เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับบริิษััท
นอกเหนืือจากการควบคุุมด้้านการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้อนุุมัติ
ั ใิ ห้้ประกาศใช้้
จรรยาบรรณบริิษััทและนโยบายต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟเพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั แ
ิ ก่่กรรมการ ผู้บ
้� ริิหาร
และพนัักงานของบริิษััท รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษัท
ั และเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษัท
ั ด้้วย สำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับข้้อมููลเพื่่�อป้้องกัันการใช้้ข้อ
้ มููลภายในเพื่่�อ
ผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือผู้้�อื่่น
� ในทางมิิชอบ คณะกรรมการบริิษัท
ั ได้้กำ�ำ หนด
นโยบายและหลัักในการปฏิิบัติ
ั ใิ ห้้กรรมการ ผู้บ
้� ริิหาร และพนัักงานของ
บริิษััทมีีหน้้าที่่รั� บ
ั ผิิดชอบในการป้้องกัันการเข้้าถึึงข้้อมููลโดยบุุคคลที่่�
ไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาตและ/หรืือมิิให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ยั
� ง
ั มิิได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชนซึ่่ง
� อาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหุ้้�นและตราสารทางการเงิิน
อื่่�น ๆ ของบริิษััท ก่่อนที่่ต
� ลาดหลัักทรััพย์์จะได้้รับ
ั ข้้อมููลนั้้�นและเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่านระบบข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือในขณะที่่�
ข้้อมููลดัังกล่่าวยัังมีีความอ่่อนไหวต่่อราคาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้บ
้� ริิหาร และผู้้�ที่่ไ� ด้้ทราบข้้อมููลภายในที่่ยั
� งั ไม่่ได้้เปิิดเผย
เป็็นการทั่่�วไป (เช่่น การควบรวมกิิจการ การซื้้�อกิิจการ หรืือการจ่่าย
เงิินปัันผลพิิเศษเป็็นต้้น) จะต้้องมีีความระมััดระวัังไม่่ซื้้�อขายหุ้้�น
ไทยเบฟและหลัักทรััพย์์อื่่น
� ในกลุ่่�มไทยเบฟเวอเรจ รวมถึึงไม่่ใช้้
ข้้อมููลดัังกล่่าว หรืือจะต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวแก่่บุุคคลอื่่�น
เพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ใด ๆ ไม่่ว่่าจะเพื่่�อประโยชน์์
ของตนเองหรืือของผู้้�อื่่น
� โดยให้้ถือ
ื ปฏิิบัติ
ั ทั้้
ิ ง
� ในระหว่่างระยะเวลาที่่�
ไม่่ควรซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ และภายหลัังจากระยะเวลาดัังกล่่าว
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์สิง
ิ คโปร์์และยััง
เป็็นการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณเครืือไทยเบฟเวอเรจด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้กำ�ำ หนดนโยบายเกี่่ย
� วกัับการ
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์สำำ�หรัับบริิษััท กรรมการและผู้บ
้� ริิหารของบริิษััท
โดยกำำ�หนดห้้ามมิิให้้บริิษัท
ั กรรมการและผู้บ
้� ริิหารซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััทในช่่วงเวลา 2 อาทิิตย์์ ก่่อนวัันประกาศข้้อมููล
สรุุปการดำำ�เนิินงานของบริิษััทสำำ�หรัับไตรมาสที่่� 1 และไตรมาสที่่� 3
และในระยะเวลาหนึ่่�งเดืือนก่่อนวัันประกาศงบการเงิินรอบครึ่่�งปีี
และรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัท
ั ต่่อสาธารณชน หรืือซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดย
หวัังผลตอบแทนในระยะสั้้�น อนึ่่�ง ตามข้้อบัังคัับบริิษััทและกฎหมาย
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััทและตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ทราบถึึงรายละเอีียดการถืือหุ้้�นของบริิษััทที่่ต
� นถืืออยู่่�
ณ เวลาที่่ไ� ด้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ ตลอดจนการ
เปลี่่ย
� นแปลงการถืือหุ้้�นของบริิษััทที่่ต
� นถืืออยู่่�ในระหว่่างที่่ต
� น
ยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการภายใน 2 วัันทำำ�การ นัับจากวัันที่่มีี
�
การเปลี่่ย
� นแปลงดัังกล่่าว ซึ่่ง
� เลขานุุการบริิษััทได้้ประกาศ
รายละเอีียดที่่ไ� ด้้รับ
ั แจ้้งจากกรรมการดัังกล่่าวโดยทัันทีี ผ่่านระบบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ (SGXNET) และจััดส่่งสำำ�เนารายละเอีียด
ดัังกล่่าวให้้กรรมการท่่านอื่่�นภายใน 7 วััน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการสนัับสนุุนของผู้ต
้� รวจสอบภายใน
และผู้้�สอบบััญชีี มีีหน้้าที่่ส
� อบทานและรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทอย่่างน้้อยปีีละครั้้�งถึึงความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผล
ของระบบการควบคุุมภายในของบริิษัท
ั ในด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบีียบต่่าง ๆ และด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ที่่ค
� ณะจััดการได้้กำ�ำ หนดขึ้้�นเพื่่�อให้้สามารถมั่่�นใจได้้ว่่า
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปตามเป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์
กฎหมาย ข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินสำำ�คััญ
จากการทุุจริิต เสีียหาย รวมทั้้�งมีีการจััดทำ�บั
ำ ญ
ั ชีี รายงานที่่ถู
� ก
ู ต้้อง
น่่าเชื่่�อถืือ ซึ่�ง
่ ในการประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของ
ระบบการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาจาก
การรายงานผลการตรวจสอบของผู้ต
้� รวจสอบภายในและผู้้�สอบ
บััญชีี รวมถึึงผลการประเมิินตามแบบประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบควบคุุมภายในที่่ไ� ด้้จัดทำ
ั �ำ ตามกรอบการควบคุุมภายในของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ที่่สำ
� ำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้แนะนำำ�ให้้บริิษััทที่่�
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยใช้้เป็็นแนวทางใน
การประเมิินหรืือทบทวนความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทด้้วยตนเอง จากการพิิจารณาตามแนวทางดัังกล่่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นว่่า สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่�
30 กัันยายน 2563 บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในในด้้านการเงิิน
การดำำ�เนิินงาน การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบีียบกฎเกณฑ์์
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่เ� พีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทโดยความเห็็นชอบของ
คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงและคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ จะสอบทานความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของบริิษััทปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
จากระบบการควบคุุมภายในและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
บริิษััทได้้กำ�ำ หนดขึ้้�นและถืือปฏิิบัติ
ั อ
ิ ยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง การตรวจสอบ
อย่่างเป็็นอิิสระโดยผู้ต
้� รวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี คำำ�รับ
ั รองจาก
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่ก
� ารเงิินที่่ส่่
� งถึึง
คณะกรรมการบริิษัท
ั ซึ่ง
�่ ระบุุว่่า รายงานทางการเงิินได้้ถูก
ู จััดทำ�ำ อย่่าง
เหมาะสม และงบการเงิินได้้สะท้้อนสถานะการประกอบธุุรกิิจและ
สถานะทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟอย่่างถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนด และคำำ�รับ
ั รองจากกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่รั� บ
ั ผิิดชอบเกี่่ย
� วกัับความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผล
ของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของบริิษััทซึ่ง
�่
ระบุุว่่ากลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่เ� พีียงพอและมีีประสิิทธิิผล คณะกรรมการบริิษััทโดย
ความเห็็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึึงมีีความเห็็นว่่าสำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีระบบการควบคุุม
ภายใน (ทั้้�งการควบคุุมด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน การปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ)
และระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่เ� กี่่ย
� วข้้องและมีีความสำำ�คััญต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มไทยเบฟในปััจจุุบัน
ั อย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
ระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััท
ไทยเบฟที่่มีี
� ในรอบระยะเวลาบััญชีีข้้างต้้น สามารถให้้ความมั่่�นใจอย่่าง
สมเหตุุสมผล แต่่ไม่่สามารถรัับรองอย่่างสมบููรณ์์ว่่า บริิษััทจะไม่่ได้้รับ
ั
ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ใด ๆ ที่่อ
� าจคาดการณ์์ได้้ในความมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะ
บรรลุุวัต
ั ถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจ ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษััททราบดีีว่่า
ไม่่มีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงใดที่่จ
� ะสามารถ
รัับรองได้้อย่่างสมบููรณ์์ว่่า ข้้อผิิดพลาดที่่มีีส
� าระสำำ�คััญ การพิิจารณา
ตััดสิินใจที่่ข
� าดการไตร่่ตรอง การปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ผิ
่� ด
ิ พลาด การสููญเสีีย
การทุุจริิตหรืือรายการผิิดปกติิต่่าง ๆ จะไม่่เกิิดขึ้้�น

หลัักเกณฑ์์ที่่� 10 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษัท
ั
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ซึ่ง
�่ มีีสััญชาติิไทย 3 ท่่าน และ
สััญชาติิสิิงคโปร์์ 1 ท่่าน สำำ�หรัับรายชื่่�อประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ โปรดพิิจารณาในหลัักเกณฑ์์ที่่� 1 การปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
ของคณะกรรมการบริิษัท
ั จากคุุณวุุฒิข
ิ องประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษัท
ั มีีความเห็็นว่่าประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีีคุุณสมบััติค
ิ รบถ้้วนและ
เหมาะสมในการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านตามหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ ซึ่ง
�่ หน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้้กำ�ำ หนดไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิิ สอบทานกระบวนการจััดทำ�ำ รายงานทาง
การเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อยให้้มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วนเป็็นที่่เ� ชื่่�อถืือได้้ ทำำ�หน้้าที่่ดู
� แ
ู ลให้้บริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อยมีีระบบ
การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
สอบทานให้้บริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อยปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ สอบทานการทำำ�ธุุรกรรมของบริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อยกัับ
บุุคคลที่่มีีส่่
� วนได้้เสีียเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
และการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อย เป็็นต้้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการตรวจสอบเรื่่�องต่่าง ๆ ตามหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่ร� ะบุุไว้้ในกฎบััตร สามารถเข้้าหารืือและได้้รับ
ั ความร่่วมมืือ
จากผู้บ
้� ริิหาร และสามารถใช้้ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ ในการเชิิญกรรมการบริิษัท
ั หรืือ
ผู้บ
้� ริิหารเข้้าร่่วมประชุุม และมีีทรััพยากรที่่เ� พีียงพอเพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ไ� ด้้อย่่างถููกต้้อง
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การตรวจสอบบััญชีี
ในการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับ
การพิิจารณาและคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อยนั้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี ที่่�มีี
ความรู้้�ความสามารถ ความชำำ�นาญในวิิชาชีีพ ผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน
อัันเป็็นที่่�ยอมรัับ ความเป็็นอิิสระในการให้้บริิการตรวจสอบบััญชีี
โดยต้้องไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
รวมถึึงมีีการให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่�นนอกเหนืือจากการสอบบััญชีี
ที่่จ
� ะมีีผลกระทบต่่อความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้พิิจารณาว่่าผู้้�สอบบััญชีี
(ทั้้�งสำำ�นัักงานสอบบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รับ
ั การเสนอชื่่�อเพื่่�อ
รัับผิิดชอบการตรวจสอบ) มีีทรััพยากรและประสบการณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็น
งานสอบบััญชีีอื่่�นของสำำ�นัก
ั งานสอบบััญชีี ขนาดและความซัับซ้้อน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยที่่�ได้้รับ
ั การตรวจสอบ และจำำ�นวน
และประสบการณ์์ของเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับหััวหน้้างานและเจ้้าหน้้าที่่�
ตรวจสอบที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายให้้รับ
ั ผิิดชอบงานตรวจสอบ
เป็็นปััจจััยในการพิิจารณาว่่าผู้้�สอบบััญชีีมีีความเหมาะสมสำำ�หรัับ
การแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีอีีกวาระหรืือไม่่ ก่่อนเสนอความเห็็น
การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทและ
บริิษัท
ั ย่่อยต่่อคณะกรรมการบริิษัท
ั เพื่่�อขออนุุมัติ
ั ต่่
ิ อที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่�ง
่ ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง
นางสาวสุุรีีย์รั์ ต
ั น์์ ทองอรุุณแสง (ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่�
4409) หรืือนางสาวกนกอร ภููริปั
ิ ญ
ั ญวานิิช (ผู้้�สอบบััญชีีรัับ
อนุุญาตเลขที่่� 10512) หรืือนางวิิไล บููรณกิิติิโสภณ (ผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตเลขที่่� 3920) คนใดคนหนึ่่�งของบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี
ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทในการ
ตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
ซึ่�ง
่ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าว เป็็นไปตามข้้อ 712 และ 713 (1)
ของคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
โดยปกติิ ไทยเบฟและบริิษััทย่่อยในกลุ่่�มรวมถึึงบริิษััทร่่วมที่่�สำำ�คััญ
ของบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
(“เคพีีเอ็็มจีี ประเทศไทย”) และสำำ�นัักงานสอบบััญชีีใน
กลุ่่�มเคพีีเอ็็มจีีในประเทศต่่าง ๆ ตามที่่�เปิิดเผยไว้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
โดยบริิษัท
ั ย่่อยที่่สำ
� ำ�คััญของไทยเบฟ ได้้แก่่ บริิษัท
ั อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้ง
� ส์์ ลิิมิเิ ต็็ด และอิินเตอร์์เบฟ อิินเวสท์์เมนท์์ ลิิมิเิ ต็็ด
ได้้แต่่งตั้้�งเคพีีเอ็็มจีี ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
และบริิษััท ไซ่่ง่่อน เบีียร์์ -แอลกอฮอล์์- เบฟเวอเรจ คอร์์เปอเรชั่่�น
ได้้แต่่งตั้้�งเคพีีเอ็็มจีี ประเทศสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม
เป็็นผู้้�สอบบััญชีี ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับเฟรเซอร์์ แอนด์์ นีีฟ, ลิิมิเิ ต็็ด
และเฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� ลิิมิเิ ต็็ด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมที่่�สำำ�คััญ
ของบริิษััท และทั้้�งสองบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ ได้้แต่่งตั้้�ง เคพีีเอ็็มจีี ประเทศสิิงคโปร์์ (KPMG LLP)
เป็็นผู้้�สอบบััญชีี อย่่างไรก็็ดีี สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน
2563 มีีบริิษััทย่่อยในต่่างประเทศของบริิษััทจำำ�นวน 17 บริิษััท คืือ
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�งส์์ ลิิมิเิ ต็็ด ยููเอสเอ อิิงค์์,
เบสท์์ สปิิริต
ิ ส์์ คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด, อิินเตอร์์เบฟ มาเลเซีีย เอสดีีเอ็็น
บีีเอชดีี, อิินเตอร์์เบฟ (แคมโบเดีีย) คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด, เวลวอเตอร์์
ลิิมิเิ ต็็ด, เบฟโค ลิิมิเิ ต็็ด, อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจ เทรดดิ้้�ง
(ฮ่่องกง) ลิิมิเิ ต็็ด, อิินเตอร์์เบฟ เทรดดิ้้�ง (ไชน่่า) ลิิมิเิ ต็็ด, ยููนนาน
อวี้้�หลิิงฉวน ลิิเคอร์์ คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด, อิินเตอร์์เบฟ เทรดดิ้้ง� (ฮ่่องกง)
ลิิมิเิ ต็็ด, เอเชีียยููโร อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจ (ฮ่่องกง) ลิิมิเิ ต็็ด,
เอเชีียยููโร อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจ (กวางตง) คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด,
เอเอสเอ็็ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ลิิมิเิ ต็็ด, อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

บริิวเวอรี่่� ลิิมิเิ ต็็ด, ช้้าง เอชเค ลิิมิเิ ต็็ด, โออิิชิิ เมีียนมาร์์ ลิิมิเิ ต็็ด และ
โออิิชิิ กรุ๊๊�ป ลิิมิเิ ต็็ด ลายอบิิลิิตี้้� คอมพานีี ได้้ใช้้บริิการผู้้�สอบบััญชีีจาก
สำำ�นัักงานอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่เคพีีเอ็็มจีี ซึ่�ง
่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาจนเป็็นที่่�พอใจแล้้วเห็็นว่่า ผู้้�สอบ
บััญชีีจากสำำ�นัก
ั งานอื่่�นที่่แ
� ตกต่่างนี้้�เป็็นสำำ�นัก
ั งานสอบบััญชีีที่่เ� หมาะสม
กัับบริิษััทย่่อยและการแต่่งตั้้�งดัังกล่่าวไม่่ลดทอนมาตรฐานและ
ประสิิทธิิภาพของการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท ดัังนั้้�น การแต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีี จึึงเป็็นไปตามข้้อ 715 และ 716 ของคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับ
หลัักทรััพย์์
ตามงบการเงิินสำำ�หรัับสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ ซึ่�ง
่ ประกอบด้้วยบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษััทย่่อยทั้้�งหมด ได้้ชำ�ำ ระค่่าสอบบััญชีีให้้แก่่เคพีีเอ็็มจีี
ประเทศไทยและผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 121.4 ล้้านบาท
และ 12.6 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับ
ั นอกจากนี้้� ได้้ชำ�ำ ระค่่าบริิการทางวิิชาชีีพอื่่�น
นอกเหนืือจากค่่าสอบบััญชีี (Non-Audit Fee) ให้้แก่่เคพีีเอ็็มจีี
ประเทศไทยและผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น เป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 4.3 ล้้านบาท
และ 6.9 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับ
ั ในส่่วนที่่เ� กี่่ย
� วกัับงานบริิการทางวิิชาชีีพอื่่�น
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานขอบเขตของงานให้้บริิการทาง
วิิชาชีีพอื่่�นและยืืนยัันว่่า ในความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่�นไม่่มีีผลกระทบต่่อความเป็็นอิิสระของ
เคพีีเอ็็มจีี ประเทศไทยและผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น
ในการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่ย
� วกัับการสอบทาน
รายงานทางการเงิิน การควบคุุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับธุุรกิิจ และรายการที่่เ� กี่่ย
� วโยงหรืือ
รายการที่่อ
� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�บริิหาร
ตามหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้อง เคพีีเอ็็มจีี ประเทศไทย ซึ่�ง
่ เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััท ได้้สรุป
ุ ให้้กรรมการตรวจสอบทราบในที่่ป
� ระชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่�ง
่ จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ๆ ไตรมาส และเมื่่�อมีีกรณีีจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร เกี่่ย
� วกัับขอบเขต
และผลการตรวจสอบหรืือการสอบทาน รายการทางบััญชีีที่่สำ
� ำ�คััญจาก
การสอบทาน/ตรวจสอบ และการเปลี่่�ยนแปลงมาตรฐานการบััญชีีและ
การสอบบััญชีีที่่เ� กี่่ย
� วข้้องและประเด็็นที่่มีีผ
� ลกระทบโดยตรงต่่องบการเงิิน
ของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 นอกเหนืือจากการ
ประชุุมตามปกติิ คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้จัด
ั ประชุุมหนึ่่�งครั้้�ง
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วม
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีนโยบายการรัับข้้อร้้องเรีียน (Whistleblowing
Policy) เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ
ในองค์์กรสามารถแจ้้งข้้อเท็็จจริิงอัันมีีมููลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ใน
ข่่ายต้้องสงสััยว่่าอาจเป็็นความผิิดหรืือความไม่่ปลอดภััยในสถานที่่�
ทำำ�งาน ซึ่�ง
่ รวมถึึงอาชญากรรมและการกระทำำ�อัน
ั ผิิดกฎหมายต่่าง ๆ
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบ ความผิิดปกติิทางด้้านการเงิิน และการ
กระทำำ�อัน
ั เป็็นอัันตรายต่่อความปลอดภััยและสุุขภาพของบุุคคลหรืือ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยผู้้�ที่่�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนโดยสุุจริิตสามารถมั่่�นใจได้้ว่่า
บริิษััทจะดำำ�เนิินการกัับข้้อร้้องเรีียนอย่่างเข้้มงวดและจะทำำ�การสืืบสวน
เรื่่�องราวตามความเหมาะสม รวมถึึงปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งข้้อร้้อง
เรีียนจากความเสีียหาย หรืือการถููกทำำ�ร้า้ ยหรืือการถููกคุุกคามอัันมีี
สาเหตุุมาจากการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว รายละเอีียดของนโยบาย
การรัับข้้อร้้องเรีียนได้้รับ
ั การเผยแพร่่และเปิิดเผยเป็็นการสาธารณะ
ต่่อพนัักงานทุุกคนบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ซึ่�ง
่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้พิิจารณานโยบายดัังกล่่าวและจะทำำ�ให้้มั่่น
� ใจได้้ถึึงความเป็็นอิิสระ
ของกระบวนการสืืบสวนข้้อร้้องเรีียนที่่ไ� ด้้รับ
ั พร้้อมทั้้�งมีีการดำำ�เนิินการ
และติิดตามผลอย่่างเหมาะสม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

การตรวจสอบภายใน
บริิษััทจััดตั้้�งสำำ�นัักตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานอิิสระขึ้้�น
ภายในบริิษัท
ั เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษัท
ั
ผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบ ด้้วยการประเมิินและปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุม
ภายในและการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ ในการนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ
จะอนุุมัติ
ั ิแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายหรืือเลิิกจ้้างผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็นหััวหน้้าของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึึงประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก
ตรวจสอบภายใน ค่่าตอบแทนของผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในจะถููกกำำ�หนดตามความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
ซึ่�ง
่ สอดคล้้องกัับนโยบายค่่าตอบแทนของบริิษััท และได้้รับ
ั
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุุมัติ
ั ิจาก
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และประธานกรรมการบริิษััท ตามลำำ�ดับ
ั
นอกจากนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัก
ั ตรวจสอบภายในจะได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�ง
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และสำำ�นัักตรวจสอบภายในรายงานการ
ปฏิิบัติ
ั ิงานโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการ
บริิหารงานต่่อกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ จากโครงสร้้างและ
สายการบัังคัับบััญชาดัังกล่่าว ทำำ�ให้้สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่างเป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม ตามอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในซึ่�ง
่ ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำำ�นััก
ตรวจสอบภายในมีีอำำ�นาจในการเข้้าตรวจสอบเอกสาร บัันทึึก
ทรััพย์์สิิน และบุุคลากรของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
ตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งการเข้้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ
สำำ�นัก
ั ตรวจสอบภายในยัังเป็็นสมาชิิกวิิสามััญของสมาคมผู้ต
้� รวจสอบ
ภายในแห่่งประเทศไทย (สตท.) ซึ่่�งใช้้แนวทางปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐาน
สากลการปฏิิบัติ
ั ิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายในที่่�กำำ�หนดโดย
สถาบัันผู้้�ตรวจสอบภายในสากลและสำำ�นัักตรวจสอบภายในได้้นำำ�
มาตรฐานเหล่่านี้้�มาใช้้ในการปฏิิบัติ
ั ิงานตรวจสอบ สำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในได้้จัดทำ
ั ำ�แผนการตรวจสอบตามวิิธีีการตรวจสอบตาม
ความเสี่่�ยงซึ่�ง
่ ทำำ�ให้้กิิจกรรมการตรวจสอบถููกกำำ�หนดอยู่่�ใน
แนวทางเดีียวกัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ
การประเมิินความเสี่่�ยงจะให้้ความสำำ�คััญและกำำ�หนดช่่วงเวลาของ
การตรวจสอบอย่่างเหมาะสมในกิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงและ
การควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญ รวมถึึงการปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบาย
กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
ได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่่�เสนอและ
ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั จ
ิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประเด็็นที่่ต
� รวจพบ
และข้้อเสนอแนะของผู้้�ตรวจสอบภายในแก่่ผู้้�บริิหารเพื่่�อการ
ปรัับปรุุงแก้้ไข และทุุกไตรมาส สำำ�นัักตรวจสอบภายในจะรายงาน
สถานะของแผนการตรวจสอบ สิ่่�งที่่�ตรวจพบ และการดำำ�เนิินการ
ของผู้้�บริิหารแก่่คณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็็นสำำ�คััญที่่�
ตรวจพบจะมีีการพิิจารณาหารืือและติิดตามผลในที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะกำำ�กัับดููแล
ความเหมาะสมและระยะเวลาในการดำำ�เนิินการแก้้ไข ป้้องกััน
และปรัับปรุุงของฝ่่ายบริิหาร
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ สำำ�นัักตรวจสอบภายในจะสรรหาว่่าจ้้างพนัักงาน
ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสมตามทัักษะและประสบการณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็น
พนัักงานเหล่่านี้้�จะได้้รับ
ั โอกาสในการฝึึกอบรมและพััฒนาในเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องและโอกาสในการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มเติิมความรู้้�ทางเทคนิิค
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และทัักษะการตรวจสอบ นอกจากนี้้� พนัักงานยัังได้้รับ
ั การส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนในการพััฒนาความชำำ�นาญทางวิิชาชีีพด้้วยการสอบ
วุุฒิบั
ิ ต
ั รวิิชาชีีพผู้้�ตรวจสอบภายใน ได้้แก่่ ประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบ
ภายในวิิชาชีีพรัับอนุุญาต (Certified Internal Auditor : CIA)
หรืือประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified
Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) หรืือวุุฒิบั
ิ ต
ั ร
ทางวิิชาชีีพอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประเมิิน
ผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของสำำ�นัักตรวจสอบภายในเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีีและจาก
ข้้อมููลที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น มีีความเห็็นว่่า หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ของกลุ่่�มไทยเบฟปฏิิบัติ
ั ิงานตามหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ มีีประสิิทธิิภาพ
และมีีทรััพยากรที่่�เพีียงพอ

ง. สิิ ทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและความรัับผิิดชอบ
หลัักเกณฑ์์ที่่� 11 สิิ ทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในฐานะเจ้้าของ
บริิษััท จึึงดููแลให้้มีีการปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันและ
เป็็นธรรม โดยจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ถู
� ก
ู ต้้อง โปร่่งใส และทัันต่่อเวลา
ผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ (SGXNET) ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รับ
ั ทราบ
อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับการพิิจารณาหรืือตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ โดย
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ได้้รับ
ั จะมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส เท่่าเทีียมกััน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อประกอบการตััดสิน
ิ ใจ
ในการประชุุมผู้้�ถืื อหุ้้�น รวมทั้้� งการออกเสีียงลงคะแนนและ
แสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย
� วกัับการเปลี่่ย
� นแปลงที่่สำ
� ำ�คััญและการแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการบริิษััทโดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ถูก
ู ต้้อง ครบถ้้วน
โปร่่งใส และเท่่าเทีียมกััน
สำำ�หรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลได้้เปิิดเผยไว้้ในข้้อมููลสำำ�หรัับ
นัักลงทุุนของรายงานประจำำ�ปีฉบั
ี บ
ั นี้้�

การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามลำำ�ดัับระเบีียบวาระ
ที่่�ได้้แจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทได้้จัดส่่
ั งหนัังสืือ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสาร และข้้อมููลประกอบการประชุุม
ที่่�มีีรายละเอีียดครบถ้้วนเพีียงพอ อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้ประกาศข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
(SGXNET) เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาอย่่างเพีียงพอในการ
ศึึกษาข้้อมููลดัังกล่่าวได้้อย่่างทั่่�วถึึง นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ลงประกาศ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันในประเทศสิิงคโปร์์
(เป็็นเวลา 1 วััน) ไม่่น้้อยกว่่า 14 วัันก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และใน
หนัังสืือพิิมพ์์รายวัันในประเทศไทย (เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันติิดต่่อกััน)
ไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อบอกกล่่าวล่่วงหน้้า
ถึึงการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาเพีียงพอในการ
เตรีียมตััวก่่อนมาเข้้าร่่วมประชุุมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและ
ระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
กำำ�หนด
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และประธานกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน รวมถึึงกรรมการ
ซึ่่ง
� เป็็นผู้บ
้� ริิหารเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจากเคพีีเอ็็มจีี ประเทศไทย จะเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อ
ตอบข้้อซัักถามเกี่่�ยวกัับวิิธีีการตรวจสอบบััญชีีและเนื้้�อหาในหน้้า
รายงานความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี ก่่อนเริ่่ม
� การประชุุมทุุกครั้้�ง
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ประธานที่่ป
� ระชุุมจะชี้้�แจงวิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนนตามที่่ร� ะบุุไว้้
อย่่างชััดเจน และในระหว่่างการประชุุมประธานที่่�ประชุุมจะ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามและแสดงความคิิดเห็็น รวมทั้้�ง
ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ทั้้�งนี้้� ในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 บริิษััทได้้เชิิญ
ตััวแทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ของบริิษััท ได้้แก่่ สำำ�นัักตรวจสอบ
ภายใน สำำ�นัักกฎหมาย และสายงานกำำ�กัับดููแล เป็็นคณะกรรมการ
ตรวจนัับคะแนน รวมทั้้�งเชิิญผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 1 ท่่าน เข้้าร่่วมเป็็น
สัักขีีพยานในการตรวจนัับคะแนน และเชิิญตััวแทนจาก เคพีีเอ็็มจีี
ประเทศไทย เข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ตรวจสอบอิิสระในการตรวจนัับคะแนน
เสีียง (Scrutineer) ซึ่่�งการแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบอิิสระในการนัับ
คะแนนเสีียงดัังกล่่าว เป็็นไปตามข้้อ 730เอ (3) และ (4) ของคู่่�มือ
ื
เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
ประธานในที่่ป
� ระชุุมจะตอบคำำ�ถามและให้้ข้อ
้ มููลต่่าง ๆ อย่่างครบถ้้วน
ตามที่่ผู้
� ้�ถืือหุ้้�นร้้องขอ โดยบริิษััทจะเปิิดเผยมติิของที่่ป
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ (SGXNET) ทัันทีี
ภายหลัังจากการประชุุมและก่่อนช่่วงก่่อนเปิิดตลาด (pre-opening
session) ในวัันทำำ�การถััดจากวัันประชุุม สำำ�หรัับรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นจะถููกบัันทึึกไว้้อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนภายในเวลา
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถขอตรวจสอบได้้
บริิษััทส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้บัต
ั รลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับทุุก
ระเบีียบวาระ ซึ่�ง
่ จะทำำ�การเก็็บบััตรลงคะแนนดัังกล่่าวในห้้องประชุุม
เพื่่�อนำำ�ผลคะแนนมารวม ก่่อนทำำ�การประกาศผลการนัับคะแนน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นในห้้องประชุุม และเพื่่�อความโปร่่งใสบริิษััทจะประกาศ
รายละเอีียดผลการลงคะแนนทั้้�งส่่วนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และ
งดออกเสีียง ของแต่่ละมติิ โดยแจกแจงเป็็นคะแนนและอััตราส่่วน
ร้้อยละ ตลอดจนจััดเก็็บบััตรลงคะแนน (ที่่�มีีการลงลายมืือชื่่�อของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะไว้้) เพื่่�อการอ้้างอิิงในอนาคต
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในคู่่�มือ
ื เกี่่ย
� วกัับการรัับหลัักทรััพย์์ในเรื่่�องการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในประเทศสิิงคโปร์์ ข้้อ 730เอ (1) และแนวปฏิิบัติ
ั ิ 7.5 กำำ�หนดว่่า
(เว้้นแต่่ได้้รับ
ั การยกเว้้นจากตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์) บริิษััท
จดทะเบีียนที่่�ออกหลัักทรััพย์์เพื่่�อจำำ�หน่่ายในตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์เป็็นตลาดแรก ถููกกำำ�หนดให้้จัด
ั ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศ
สิิงคโปร์์ เว้้นแต่่มีีข้้อจำำ�กััดของกฎหมายห้้ามมิิให้้บริิษััทจดทะเบีียน
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว และบริิษััทจดทะเบีียนควรจััดให้้มีีช่่องทางอื่่�น ๆ
ในการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการประชุุม เช่่น การเผยแพร่่ภาพ
วีีดีีโอบนอิินเตอร์์เน็็ต (webcast) และการประชุุมเพื่่�อให้้ข้อ
้ มููล
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าถึึงคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงได้้
ในเรื่่�องนี้้� ตามประกาศของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2557
ไทยเบฟได้้หารืือกัับตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์เกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์
ดัังกล่่าว และตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ได้้ให้้ความเห็็นว่่า
หลัักเกณฑ์์ข้อ
้ 730เอ(1) ของคู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์
ไม่่ใช้้บัง
ั คัับกัับไทยเบฟ ดัังนั้้�น ไทยเบฟสามารถดำำ�เนิินการจััด
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศไทยต่่อไป โดยไม่่ต้้องจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในประเทศสิิงคโปร์์ นอกจากนี้้� ข้้อ 2.4 ของแนวปฏิิบัติ
ั ิ 7.5 ของ
คู่่�มือ
ื เกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ก็็ไม่่มีี
ข้้อคััดค้้านในการที่่�ไทยเบฟจะไม่่จััดให้้มีีการประชุุมทางไกลผ่่าน

จอภาพ (video conference) และเผยแพร่่ภาพวีีดีีโอบนอิินเตอร์์เน็็ต
(webcast) ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในประเทศสิิงคโปร์์เพื่่�อติิดตามกระบวนการ
ประชุุมในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น
บริิษััทประสงค์์จะให้้เหตุุผลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นใน
ประเทศไทยต่่อไป ดัังนี้้�
ภายใต้้กฎหมายไทย บุุคคลซึ่�ง
่ เปิิดบัญ
ั ชีีไว้้กัับศููนย์์รับ
ั ฝาก
หลัักทรััพย์์ของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ (“ซีีดีีพีี”) ซึ่�ง
่ มีีหุ้้�นของ
ไทยเบฟฝากไว้้ในบััญชีีหลัักทรััพย์์ซึ่�ง
่ เปิิดไว้้กัับซีีดีีพีีนั้้�น ซีีดีีพีีถืือ
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในทางทะเบีียนของบริิษััท และมีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม
และออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของไทยเบฟ ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ในประเทศสิิงคโปร์์ซึ่�ง
่ ฝากหุ้้�นไว้้กัับซีีดีีพีี
(“ผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์”) ไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาตตามกฎหมายไทยให้้เข้้าร่่วม
ประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของไทยเบฟ
แม้้ว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะจััดขึ้้�นในประเทศสิิงคโปร์์
ไทยเบฟได้้รับ
ั คำำ�แนะนำำ�จากที่่�ปรึึกษากฎหมายว่่าพระราชบััญญััติิ
บริิษััทมหาชนจำำ�กััดและข้้อบัังคัับของบริิษััท ไม่่ได้้กล่่าวถึึงประเด็็น
ว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รับ
ั อนุุญาตให้้เข้้าดููการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
จากสถานที่่�อื่่น
� ภายนอกห้้องประชุุม นอกจากนี้้� อำำ�นาจของประธาน
ในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทไทยในการอนุุญาตให้้ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าดููการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจากสถานที่่อื่่
� น
� ภายนอกห้้องประชุุม
ยัังถููกจำำ�กััดโดยพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
และข้้อบัังคัับของบริิษััท
แม้้ว่่าจะมีีข้้อห้้ามตามกฎหมายที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น และในปีี 2563
มาตรการรัักษาระยะห่่างซึ่่ง
� กำำ�หนดโดยรััฐบาลสิิงคโปร์์ รวมทั้้�งไทยเบฟ
ได้้คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม บริิษััทจึึงได้้จัด
ั การ
ประชุุมประจำำ�ปีเี พื่่�อสื่่�อสารระหว่่างไทยเบฟกัับผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ใน
ประเทศสิิงคโปร์์ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ในวัันที่่� 19 มิิถุน
ุ ายน 2563
เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�รัับฝากหลัักทรััพย์์ได้้รับ
ั ฟัังข้้อมููลและความคิิดเห็็น
จากกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่�ง
่ บริิษััทได้้เปิิดเผยคำำ�ตอบสำำ�หรัับ
คำำ�ถามที่่�สำำ�คััญและเกี่่�ยวข้้องจากผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับการประชุุมให้้ข้อ
้ มููล
ประจำำ�ปีไี ว้้บน SGXNET ในวัันเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ของบริิษััทมีีแผนจะจััดการประชุุมให้้ข้อ
้ มููลประจำำ�ปีี
(ไม่่ว่่าจะจััดในสิิงคโปร์์หรืือจััดในรููปแบบการประชุุมเสมืือนจริิง
(Virtual Meeting) โดยให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ COVID-19 และ
ข้้อจำำ�กััดด้้านการเดิินทางและความปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�นในขณะนั้้�น)
ในไม่่ช้้าหลัังจากการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีใี นประเทศไทย
แล้้วเสร็็จ โดยผู้เ้� ข้้าร่่วมประชุุมจะมีีโอกาสในการแลกเปลี่่ย
� นความคิิดเห็็น
และสอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
กัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ทั้้�งนี้้� ขอเรีียนให้้ทราบว่่า เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแนวปฏิิบัติ
ั ิปัจ
ั จุุบัน
ั ของ
บริิษััท ผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ (และตััวแทนรัับฝากหลัักทรััพย์์) ซึ่�ง
่ มีีหุ้้�น
ของบริิษััทฝากไว้้ในบััญชีีหลัักทรััพย์์ซึ่�ง
่ เปิิดไว้้กัับซีีดีีพีี สามารถสั่่�ง
ให้้ซีีดีีพีีใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนตามจำำ�นวนหุ้้�นซึ่�ง
่ ฝากไว้้ในบััญชีี
หลัักทรััพย์์ของตน โดยกรอกแบบคำำ�สั่่�งการออกเสีียงลงคะแนนและ
จััดส่่งแบบดัังกล่่าวมายัังซีีดีีพีีตามวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ ซึ่�ง
่ แบบคำำ�สั่่�งการ
ออกเสีียงลงคะแนนดัังกล่่าวจะระบุุวาระการประชุุมที่่�จะพิิจารณาในการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในลัักษณะเดีียวกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น
ในทางปฏิิบัติ
ั ิ ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่�ง
่ เป็็นผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวสามารถใช้้สิิทธิิ
ของตนในการออกเสีียงตามวาระการประชุุมผ่่านซีีดีีพีีได้้อย่่างเต็็มที่่�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

หลัักเกณฑ์์ที่่� 12 การสื่่� อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
นโยบายด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทแม้้ยัง
ั ไม่่เป็็นทางการ
แต่่บริิษัท
ั มีีแนวปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ าง ๆ ที่่ทำ
� �ำ ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมอย่่างสม่ำำ�เสมอ
และส่่งเสริิมให้้มีีการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นธรรมผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� การสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
นั้้�นมิิใช่่มีีเพีียงแค่่การประกาศผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ (SGXNET) เท่่านั้้�น แต่่ยัังดำำ�เนิินการผ่่านหน่่วยงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ซึ่�ง
่ ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ ับผู้้�บริิหารระดัับสููง
เพื่่�อให้้สามารถส่่งข้้อมููลต่่าง ๆ ถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่างเต็็มที่่�
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์มีีหน้้าที่่�จัด
ั การประชุุมทางโทรศััพท์์
เพื่่�อสรุุปผลประกอบการหลัังจากที่่บ
� ริิษัท
ั ได้้เปิิดเผยผลประกอบการ
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถสอบถามผู้บ
้� ริิหารเกี่่ย
� วกัับประเด็็นทางการเงิิน
การตลาด หรืือกลยุุทธ์์อื่่น
� ๆ นอกจากนี้้� หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ยัังได้้พบกัับนัักลงทุุนเป็็นประจำำ�เพื่่�อสื่่�อสารถึึงนโยบายและ
กลยุุทธ์์ของบริิษััท ทำำ�ให้้นัักลงทุุนสามารถเข้้าใจการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี และมีีส่่วนร่่วมในการจััดการประชุุมประจำำ�ปีี
เพื่่�อสื่่�อสารระหว่่างไทยเบฟกัับผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ในประเทศสิิงคโปร์์
อีีกทั้้�งนำำ�เสนอข้้อมููลโดยละเอีียดผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทอย่่าง
ทัันท่่วงทีี
ในขณะเดีียวกััน หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยังั มีีหน้้าที่่ร� ายงานให้้
ผู้บ
้� ริิหารทราบความคิิดเห็็นหรืือข้้อกัังวลใจของนัักลงทุุนด้้วย
ท่่านสามารถหารายละเอีียดที่่อ
� ยู่่�และข้้อมููลการติิดต่่อหน่่วยงาน
ดัังกล่่าวได้้จากข้้อมููลสำำ�หรัับนัักลงทุุนในรายงานประจำำ�ปีฉบั
ี บ
ั นี้้�
หรืือจากหััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในเว็็บไซต์์ของบริิษัท
ั ที่่�
http://www.thaibev.com/ir.html

หลัักเกณฑ์์ที่่� 13 การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่าย และได้้เตรีียมการเพื่่�อบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์และ
การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายตามที่่�ปรากฏในรายงาน
การพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนของบริิษััท การบริิหารจััดการผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่ายช่่วยให้้องค์์กรสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิผล รวมถึึงลดความเสี่่�ยงอััน
จะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อภาพลัักษณ์์และอาจทำำ�ให้้ธุรุ กิิจหยุุด
ชะงััก อีีกทั้้�งบริิษััทพร้้อมรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายซึ่่�งจะสามารถนำำ�มาปรัับเปลี่่�ยนและปรัับปรุุง
บริิษััทให้้พััฒนาและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้ ท่่านสามารถหาข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายของบริิษััทได้้จาก
รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี 2563
เพื่่�อเป็็นการพััฒนาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ บริิษััทได้้จัด
ั ให้้มีี
การดููแลเว็็บไซต์์ของบริิษััท สำำ�หรัับสื่่�อสารกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วม
ระหว่่างบริิษััทกัับผู้เ้� กี่่ย
� วข้้องทุุกฝ่่ายทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
รวมถึึงรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่�อนำำ�มา
บููรณาการเข้้ากัับกระบวนการตััดสิินใจและวางแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแ
ิ ละมีีคุณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสม จำำ�นวน 4 ท่่าน ได้้แก่่ นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย นายอึ๊๊�ง ตััก พััน และนางสาว
พจนีีย์์ ธนวรานิิช เป็็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััทและตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและแนวทางปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีีตามที่่�ระบุุในคู่่�มืือ
สำำ�หรัับคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ รวมทั้้�งได้้รับ
ั ความร่่วมมืือด้้วยดีีจากคณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และหน่่วยงานทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 5 ครั้้�ง การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่านได้้แสดงไว้้ในรายงาน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการในรายงานประจำำ�ปีี การปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกครั้้�ง
ซึ่�ง
่ สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�

1.

การสอบทานรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินและ
งบการเงิินรวมของบริิษััททั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี ร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มการเงิินและบััญชีี
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ (Key
Audit Matters: KAM) ในรายงานผู้้�สอบบััญชีี นโยบาย
การบััญชีี ประมาณการที่่�สำำ�คััญ และการเปิิดเผยข้้อมููล
โดยการซัักถามและพิิจารณาความเชื่่�อถืือได้้ของตััวเลข
ประมาณการ ข้้อสมมติิฐานที่่�ฝ่า่ ยบริิหารต้้องใช้้ดุล
ุ ยพิินิิจ
การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่า รายงาน
ทางการเงิินของบริิษััทได้้จัด
ั ทำำ�ขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและ
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทานและ
ตรวจสอบแล้้วพร้้อมรายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีเี งื่่�อนไข
ในปีี 2563 ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ได้้ออกหลัักเกณฑ์์ให้้
บริิษััทจดทะเบีียนสามารถเปลี่่�ยนการรายงานงบการเงิินจาก
รายไตรมาสเป็็นรายงานทุุกครึ่่�งปีีได้้ ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์
2563 ซึ่�ง
่ คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมัติ
ั ิให้้บริิษััทเปลี่่�ยนแปลง
การรายงานงบการเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์จาก
การรายงานทุุกไตรมาสเป็็นรายงานทุุกครึ่่�งปีี โดยจะเป็็นการ
รายงานงบการเงิินสำำ�หรัับช่่วงเดืือนตุุลาคมถึึงเดืือนมีีนาคม
และช่่วงเดืือนเมษายนถึึงเดืือนกัันยายน ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�
สำำ�หรัับไตรมาสที่่� 1 และไตรมาสที่่� 3 ของปีีบัญ
ั ชีี บริิษััทจะ
เสนอข้้อมููลสรุุปการดำำ�เนิินงานต่่อตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์

นอกจากการประชุุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้้
ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในโดยไม่่มีี
ฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อรัับทราบและหารืือ
กัันอย่่างเป็็นอิิสระถึึงการปฏิิบัติ
ั ิงานของผู้้�สอบบััญชีีและ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน แผนการสอบบััญชีี ระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการจััดทำำ�ข้อ
้ มููลทางการเงิินและงบการเงิิน
ความเห็็นและประเด็็นที่่�พบจากการสอบทานและการตรวจสอบ
งบการเงิิน รวมถึึงอุุปสรรคปััญหาในระหว่่างการตรวจสอบ
ซึ่�ง
่ ทั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในแจ้้งว่่าไม่่พบประเด็็น
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ไม่่มีอุ
ี ป
ุ สรรคหรืือข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบัติ
ั ิงาน
ตลอดจนไม่่มีค
ี วามขััดแย้้งกัับฝ่่ายจััดการ

2. การสอบทานรายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายการระหว่่างกัันที่่�
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีการดำำ�เนิินการกัับบุุคคลที่่�มีส่
ี ่วนได้้เสีียและ
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยมีีความเห็็นว่่า
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายการเข้้าทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ธุุรกรรมที่่�ทำำ�
กัับบุุคคลที่่�มีส่
ี ่วนได้้เสีียได้้กระทำำ�ขึ้้�นเสมืือนหนึ่่�งเป็็นธุุรกรรมที่่�ทำำ�
กัับบุุคคลภายนอก สมเหตุุสมผลตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและมีีการอนุุมัติ
ั ิตามขั้้�นตอนอย่่าง
เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ถููกต้้อง
และครบถ้้วน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

3. การสอบทานการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย ระเบีียบและ
ข้อ
้ บัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การ
บริิหารความเสี่่� ยง และการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน
ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร ผู้้ส
� อบบััญชีี การรายงานผลตรวจสอบภายใน
จากสำำ�นัักตรวจสอบภายใน และผลการประเมิินตนเอง
เกี่่�ยวกัับความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบ
การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งอ้้างอิิง
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยพบว่่า
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟมีีการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการบริิหารจััดการเพื่่� อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ที่่�เพีียงพอ มีีประสิิทธิิผลและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
ในการประเมิินการควบคุุมภายในของบริิษััทในส่่วนงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�งบการเงิินและผลการตรวจสอบภายใน
ที่่�รายงานว่่า ไม่่พบประเด็็นหรืือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ

4. การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติ
ั ิงานด้้าน
การตรวจสอบภายในของบริิษััทตั้้�งแต่่การอนุุมัติ
ั ิแผนการ
ตรวจสอบประจำำ�ปีี การกำำ�กัับดููแลให้้สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ได้้อย่่างอิิสระโดยให้้รายงานตรงต่่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานการปฏิิบัติ
ั ิตาม
แผนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและการติิดตามการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขประเด็็นที่่�มีนั
ี ัยสำำ�คััญรวมทั้้�งความเพีียงพอ
ของทรััพยากรที่่�จำ�ำ เป็็นในการปฏิิบัติ
ั ิงานตรวจสอบ การให้้
คำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบัติ
ั ิงานของสำำ�นัักตรวจสอบ
ภายในเป็็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิิบัติ
ั ิงานวิิชาชีีพ
การตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
รวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานประจำำ�ปีข
ี องสำำ�นััก
ตรวจสอบภายใน
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5. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีจาก
ผลการปฏิิบััติิงาน ความรู้้ค
� วามสามารถ ความชำำ�นาญในวิิชาชีีพ
ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการทาง
วิิชาชีีพอื่่น
� นอกเหนืือจากค่่าสอบบััญชีีของปีีที่่�ผ่่านมา รวมทั้้�ง
ขอบเขตของงานให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่น
� ดัังกล่่าวโดยเห็็นว่่า
ไม่่มีีผลกระทบต่่อความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี ก่่อนเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่� อพิิ จารณาและขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจาก
บริิษััท เคพีี เอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทและอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 นอกจากนี้้�
สำำ�หรัับปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้พิิจารณาให้้
ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�งให้้สำำ�นัักงานหรืือบริิษััทสอบบััญชีีอื่่น
�
ที่่�แตกต่่างจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
ย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศจำำ�นวน 17 บริิษััท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้พิิจารณาแล้้วว่่า การแต่่งตั้้�งดัังกล่่าวจะไม่่ลดทอน
มาตรฐานและประสิิทธิิภาพของการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท
ตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์ป
์ ระเทศสิิงคโปร์์
โดยสรุุปในรอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติ
ั ิงานตามหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้้วยความรอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระและโปร่่งใส โดยมีีความเห็็นว่่า
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
อย่่างถููกต้้องในสาระสำำ�คััญและเชื่่�อถืือได้้ สอดคล้้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รายการระหว่่างกัันหรืือ
รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์มีค
ี วาม
สมเหตุุสมผล เป็็นประโยชน์์ต่อ
่ บริิษัท
ั และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอ บริิษัท
ั ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กระบวนการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี มีีการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้้�งได้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย ระเบีียบและข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต

รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีร ับอนุญาต
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท)
และของเฉพาะบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััท) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการ
เงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการ งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉพาะกิิจการ
และงบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน รวมถึึงหมายเหตุุซึ่่�งประกอบด้้วยสรุุปนโยบายการ
บััญชีีที่่�สำำ�คััญและเรื่่�องอื่่�น ๆ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััท ตามลำำ�ดัับ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแส
เงิินสดเฉพาะกิิจการ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้ส
� อบบััญชีี
ต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทตาม
ข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติ
ั ิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่า
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้า้ พเจ้้าได้้รับ
ั เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่�องสำำ �คััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่ย
� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบัน
ั ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้�ข้า้ พเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ค่่าความนิิยมและสิิ นทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น
อ้้างถึึงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2 4 11 16 และ 17 ในงบการเงิินรวม
เรื่่�องสำำ �คััญในการตรวจสอบ

ได้้ตรวจสอบเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างไร

กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และมีีค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์
ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากการซื้้�อธุุรกิิจหลายแห่่ง

•

	สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม พิิจารณาการประเมิินข้้อบ่่งชี้้�
เรื่่�องการด้้อยค่่าของผู้้�บริิหาร

•

	พิิจารณาการกำำ�หนดหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด ซึ่่�งค่่า
ความนิิยมได้้ถููกปัันส่่วนโดยใช้้ความเข้้าใจในลัักษณะธุรุ กิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทของข้้าพเจ้้า

สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ผู้้�บริิหารทำำ�การพิิจารณาว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�
เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ผู้้�บริิหารมีีการพิิจารณาการด้้อยค่่าของ
ค่่าความนิิยม และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน โดยประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รับ
ั จากการคิิดลดประมาณการกระแสเงิินสดที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิิน
งานของแต่่ละส่่วนงานดำำ�เนิินงาน โดยมููลค่่าปััจจุุบัน
ั ของกระแส
เงิินสดในอนาคตเกิิดจากการประมาณการกำำ�ไรในอนาคตรวมถึึง
สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญ เช่่น อััตราการเติิบโตของยอดขายและกำำ�ไรใน
อนาคต อััตราคิิดลดของแต่่ละส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

วิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้ารวมถึึง

•

ประเมิินความเหมาะสมของวิิธีีการประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รับ
ั ของค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

•

ประเมิินความเหมาะสมของข้้อสมมติิหลัักที่่�ผู้�บ
้ ริิหารใช้้ในการ
ประมาณการกระแสเงิินสดคิิดลดโดยเปรีียบเทีียบประมาณการ
อััตราการเติิบโตของยอดขายและอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นกัับผลการ
ดำำ�เนิินงานในอดีีตและแผนการดำำ�เนิินธุรุ กิิจในอนาคต ใน
การประเมิินความเหมาะสมของอััตราคิิดลดที่่ใ� ช้้โดยเปรีียบเทีียบ
กัับอััตราต้้นทุุนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักของเงิินทุุนภายใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันที่่�กลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�

เนื่่�องจากผู้้�บริิหารต้้องใช้้วิจ
ิ ารณญาณในการกำำ�หนดข้้อสมมติิ และมีี
ความไม่่แน่่นอนในการประมาณการคิิดลดกระแสเงิินสด ที่่�จะได้้รับ
ั ใน
อนาคต ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วย
ข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ใน
รายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีจ
ี ะถููกจััดเตรีียมให้้ข้า้ พเจ้้า
ภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ คืือ การอ่่านข้้อมููลอื่่�น
ตามที่่�ระบุุข้้างต้้นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ว และพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความ
ขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รับ
ั จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือ
ปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็น
สาระสำำ�คััญหรืือไม่่

•

	พิิจารณาความอ่่อนไหวของข้้อสมมติิหลัักในการประมาณ
กระแสเงิินสดในอนาคต ที่่�มีีผลกระทบต่่อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะ
ได้้รับ
ั คืืนและ

•

การประเมิินความเพีียงพอการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

ความรัับผิิดชอบของผู้้บ
� ริิหารและผู้้มี
� หน้้าที่่
ี
ใ� นการกำำ�กัับดููแล
ต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมภายในที่่�ผู้�บ
้ ริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถ
จััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการ
แสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่า่ จะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหาร
รัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้�บ
้ ริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััท หรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแล
กระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััท

176

รายงานของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�น
อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็น
สาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้า
อยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับ
สููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติ
ั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อ
ข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อ
ข้้อเท็็จจริงิ อาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีี
สาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขัด
ั
ต่่อข้้อเท็็จจริงิ แต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อ
การตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย
� งผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบัติ
ั ิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อ
ข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบ
การเงิินเฉพาะกิิจการไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อ
ผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติ
ั ง
ิ านตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดง
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั ่อ
ข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิต
จะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาดเนื่่�องจาก
การทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่ว่ มคิิด การปลอมแปลง
เอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การ
แสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริงิ หรืือการแทรกแซง
การควบคุุมภายใน

•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดง
ความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายใน
ของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
•

ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้�บ
้ ริิหารใช้้
และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร

•

สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจาก
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รับ
ั สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอน
ที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�
อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความ
สามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทในการดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้อ
้ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอน
ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้อ
้ สัังเกตถึึงการเปิิดเผย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�

กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รับ
ั จนถึึงวัันที่่�ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์
หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
•

ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการ
เปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีี
การนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่

•

ได้้รับ
ั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอ
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือ
กิิจกรรมทางธุรุ กิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็น
ต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนด
แนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบัติ
ั ิงานตรวจสอบ
กลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รับ
ั ผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีี
นััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รับ
ั รองแก่่ผู้�มีี
้ หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้
ปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์
ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�
ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้า้ พเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณา
เรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการตรวจสอบ งบการเงิินรวมและงบ
การเงิินเฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัน
ั และกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการ
ตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่ย
่� ากที่่จ
� ะเกิิดขึ้้น
� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควร
สื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าว
สามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบ
มากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

สุุรีีย์รั์ ต
ั น์์ ทองอรุุณแสง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 4409

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
25 พฤศจิิกายน 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบการเงิินรวม

สิิ นทรััพย์์

หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

30 กัันยายน

30 กัันยายน

1 ตุุลาคม

30 กัันยายน

30 กัันยายน

2563

2562

2561

2563

2562

(ปรัับปรุุงใหม่่) (ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า

7

34,694,738

24,362,475

22,529,716

3,493,122

72,249

6, 8

5,071,768

5,094,230

4,294,425

830,009

978,610

1,705,702

1,664,328

1,789,128

161,734

156,198

ลูกหนี้อน
ื่
เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะสั้้�นและลููกหนี้้�อื่่น
� บุุคคล
หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

6

754,513

1,079,684

1,621,436

6,847,056

6,589,392

สินค้าคงเหลือ

9

41,654,881

42,876,370

42,184,806

-

-

10

2,432,959

2,241,005

2,808,730

575,727

515,718

86,314,561

77,318,092

75,228,241

11,907,648

8,312,167

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสิิ นทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

11

85,605,429

79,345,370

82,118,052

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

-

335,878,446

335,267,666

753,109

629,607

734,275

11,000

2,500

6

151,534

149,324

130,700

8,240,456

6,687,763

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

1,696,813

1,678,107

1,715,217

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

61,347,454

59,993,225

60,713,680

109,888

96,798

ค่าความนิยม

16

152,903,202

145,937,769

153,585,669

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน
่

17

40,571,960

38,182,643

40,394,808

109,849

105,611

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30

1,109,423

1,584,282

942,523

263,012

934,052

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

18

3,066,404

2,677,922

2,615,018

224,557

233,820

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

347,205,328

330,178,249

342,949,942

344,837,208

343,328,210

รวมสิ นทรัพย์

433,519,889

407,496,341

418,178,183

356,744,856

351,640,377

เงินลงทุนระยะยาวอืน
่
เงินให้ก้ย
ู ม
ื ระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาวอืน
่
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงิน

งบการเงิินรวม

หนี้้�สิินและส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

30 กัันยายน

30 กัันยายน

1 ตุุลาคม

30 กัันยายน

30 กัันยายน

2563

2562

2561

2563

2562

(ปรัับปรุุงใหม่่)

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
19

16,944,655

11,911,922

4,765,853

13,800,000

9,450,000

6

6,603,117

7,706,071

7,903,243

-

-

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

20

12,703,319

12,764,455

8,390,830

636,650

658,622

หุ้้�นกู้้�ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี

19

45,239,272

9,689,394

1,700,700

45,239,272

9,689,394

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบััน
การเงิิน ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี

19

2,266,403

6,660

8,016,237

2,250,000

-

6, 19

383,500

607,501

887,527

6,413,972

5,541,362

19

16,345

-

-

-

-

2,907,486

2,069,419

2,267,816

-

-

3,688,282

4,053,633

3,786,206

164,660

161,408

90,752,379

48,809,055

37,718,412

68,504,554

25,500,786

6, 19

5,452

2,366

812

31,237,040

38,359,494

หุ้้�นกู้้�

19

124,980,861

170,173,292

126,909,756

124,980,861

170,173,292

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจาก
สถาบัันการเงิิน

19

27,228,070

27,801,411

89,893,784

26,657,311

27,790,291

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

19

596,386

-

-

-

-

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบัญ
ั ชีี

30

5,031,011

4,445,520

4,519,668

-

-

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์
พนัักงาน

22

4,978,486

4,783,469

3,436,930

320,823

295,610

542,490

1,159,664

228,946

83,977

880,299

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

163,362,756

208,365,722

224,989,896

183,280,012

237,498,986

รวมหนี้้�สิิน

254,115,135

257,174,777

262,708,308

251,784,566

262,999,772

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคารและ
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�น จากสถาบััน
การเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นและเจ้้าหนี้้�อื่่น
�
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

21

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวและเจ้้าหนี้้�อื่่น
�
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบการเงิินรวม

หนี้้�สิินและส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมายเหตุุ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

30 กัันยายน

30 กัันยายน

1 ตุุลาคม

30 กัันยายน

30 กัันยายน

2563

2562

2561

2563

2562

(ปรัับปรุุงใหม่่)

(ปรัับปรุุงใหม่่)
(พัันบาท)

ส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น

23

ทุุนจดทะเบีียน

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,155,025

25,155,025

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

25,115,710

25,113,533

25,111,321

25,115,710

25,113,533

(20,491,612)

(19,721,582)

(19,721,582)

31,035

31,035

23

17,328,130

17,285,426

17,241,995

17,328,130

17,285,426

24

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

132,728,755

120,219,545

108,864,728

60,616,378

44,119,596

(14,984,537)

(29,941,004)

(13,447,882)

(1,030,963)

(808,985)

142,596,446

115,855,918

120,948,580

104,960,290

88,640,605

36,808,308

34,465,646

34,521,295

-

-

รวมส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

179,404,754

150,321,564

155,469,875

104,960,290

88,640,605

รวมหนี้้�สิินและส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

433,519,889

407,496,341

418,178,183

356,744,856

351,640,377

ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้าง
ทางธุรุ กิิจ
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรเป็็นสำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จัด
ั สรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

24

รวมส่่ วนของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

13
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งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

รายได้้
รายได้้จากการขาย
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ

26
6, 31

253,480,710

267,356,561

-

-

6

-

-

12,483,020

11,679,843

6, 12

8,798

15,266

15,890,435

11,341,192

6

1,420,200

1,144,591

783,554

838,727

-

10,636

4,815

8,060

12

-

-

10,840,023

-

6

1,226,379

738,080

67,299

35,738

256,136,087

269,265,134

40,069,146

23,903,560

กำำ�ไรสุุทธิิจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
รายได้้อื่่น
�
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย

26

ต้้นทุุนขาย

6, 9

178,620,403

189,966,059

-

-

6

-

-

3,210,419

3,077,918

ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่าย

6, 28

24,626,310

28,713,250

-

-

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

6, 28

15,634,201

16,170,599

611,959

615,717

22

-

798,457

-

42,906

41,033

-

-

-

7,047,564

7,150,398

7,940,875

8,217,341

225,969,511

242,798,763

11,763,253

11,953,882

ต้้นทุุนการให้้บริิการ

ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงาน จากการปรัับปรุุง
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน
ขาดทุุนสุุทธิิจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
รวมค่่าใช้้จ่่าย

6, 29

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

181

งบกำ�ไรขาดทุน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

3,256,481

4,845,162

-

-

33,423,057

31,311,533

28,305,893

11,949,678

(492,406)

-

-

-

32,930,651

31,311,533

28,305,893

11,949,678

(6,865,883)

(5,228,792)

(1,003,246)

331,176

(4,697,878)

(5,228,792)

1,164,759

331,176

(2,168,005)

-

(2,168,005)

-

26,064,768

26,082,741

27,302,647

12,280,854

22,751,734

23,272,394

27,302,647

12,280,854

3,313,034

2,810,347

-

-

26,064,768

26,082,741

27,302,647

12,280,854

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

0.91

0.93

1.09

0.49

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด

0.91

0.93

1.09

0.49

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการ
ร่่วมค้้า (สุุทธิิจากภาษีี)

11

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้และรายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินงานปกติิ
รายการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานปกติิ
ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้าง
ธุรุ กิิจเบีียร์์

26

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่า่ ย) ภาษีีเงิินได้้

30

- ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่า่ ย) ภาษีีเงิินได้้จากการ
ดำำ�เนิินงานปกติิ
- ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการปรัับโครงสร้้าง
ธุรุ กิิจเบีียร์์

12

กำำ�ไรสำำ �หรัับปีี

การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

13

กำำ�ไรสำำ �หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)

32

182

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

กำำ�ไรสำำ �หรัับปีี

26,064,768

26,082,741

27,302,647

12,280,854

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะไม่่ถููกจัด
ั ประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไรจากการตีีราคาที่่�ดิินใหม่่

15

800,079

870,420

-

-

ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าใหม่่ของผลประโยชน์์
พนัักงานที่่�กำำ�หนดไว้้

22

(40,323)

(506,228)

(6,318)

(33,238)

ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่
ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

30

(154,388)

(76,627)

208

1,849

605,368

287,565

(6,110)

(31,389)

(287,002)

(1,070,495)

(287,002)

(1,070,495)

1,406,224

(1,462,767)

-

-

14,595,667

(16,281,370)

-

-

44,742

23,296

-

-

57,030

213,517

57,400

214,099

15,816,661

(18,577,819)

(229,602)

(856,396)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีี

16,422,029

(18,290,254)

(235,712)

(887,785)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ �หรัับปีี

42,486,797

7,792,487

27,066,935

11,393,069

37,646,161

6,404,748

27,066,935

11,393,069

4,840,636

1,387,739

-

-

42,486,797

7,792,487

27,066,935

11,393,069

รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้   
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง กระแสเงิินสด
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� จากเงิินลงทุุนในบริิษััท
ร่่วม และร่่วมค้้า

11

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่า
หน่่วยงานต่่างประเทศ
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่่�อาจถููกจััดประเภทใหม่่
ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

30

การแบ่่งปัันกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ �หรัับปีี

13

เงิินปัันผลให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นของบริิษััท

-

รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง
� ของงบการเงิินนี้้�

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562

25,113,533

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

ยอดคงเหลืือ

-

กำำ�ไร

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี

2,212

-

รวมรายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึกโดยตรง
เข้้าส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

-

รวมการเปลี่่�ยนแปลงในส่่ วนได้้เสีี ย
ในบริิษััทย่่อย

2,212

-

2,212

การได้้มาของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
โดยการควบคุุมไม่่เปลี่่�ยนแปลง

การเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อย

รวมการจััดสรรส่่ วนทุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

25

33

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว

การจััดสรรส่่วนทุุนให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�น

โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

รายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก

25,111,321

-

5

การซื้้�อธุรุ กิิจภายใต้้การ
ควบคุุมเดีียวกััน

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 ปรัับปรุุงใหม่่

25,111,321

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 ตามรายงานในปีีก่่อน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

(19,721,582)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19,721,582)

(3,142)

(19,718,440)

ผลต่่างจากการ 
ปรัับโครงสร้้าง
ทางธุุรกิิจ

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

-

-

(1,738,060)

(9,794,278)

(9,794,278)

-

-

-

-

22,887,155

(385,239)

23,272,394

(11,532,338)

- (1,738,060)

-

-

-

-

2,900,000 108,864,728

-

17,285,426 2,900,000 120,219,545

-

-

-

43,431

-

-

43,431

-

43,431

17,241,995

-

(14,639,749)

-

-

-

-

-

-

-

(12,513,945)

-

(12,513,945)

ผลต่่างจาก 
การแปลงค่่า 
งบการเงิิน

47,411 (27,153,694)

- (14,639,749)

-

-

(10,715)

-

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126

-

58,126

ทุุนสำำ �รอง
อื่่�น-การจ่่าย
ยัังไม่่ได้้  โดยใช้้หุ้้�น
จััดสรร เป็็นเกณฑ์์

17,241,995 2,900,000 108,864,728

ส่่ วนเกิินมููลค่่า 
หุ้้�นสามััญ

ทุุนสำำ �รอง
ตาม
กฎหมาย

กำำ�ไรสะสม

5,452,816

450,301

450,301

-

-

-

-

-

-

-

5,002,515

-

5,002,515

37,109

26,204

26,204

-

-

-

-

-

-

-

10,905

-

10,905

ส่่ วนเกิินทุุน
ผลต่่างจากการ
จากการ 
เปลี่่�ยนแปลงใน
ตีีราคา มููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิิ นทรััพย์์ เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย

(856,396)

(856,396)

(856,396)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,468,250)

(1,462,767)

(1,462,767)

-

-

-

-

-

-

-

(6,005,483)

-

(6,005,483)

ส่่ วนแบ่่งกำำ�ไร 
สำำ �รองการ  ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ป้้องกััน อื่่�นจากเงิินลงทุุน
ความเสี่่� ยง
ในบริิษััทร่่วม
กระแสเงิินสด
และการร่่วมค้้า

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

(29,941,004)

(16,482,407)

(16,482,407)

-

(10,715)

-

-

(10,715)

-

(10,715)

(13,447,882)

-

(13,447,882)

รวมองค์์ประกอบ
อื่่�นของส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

115,855,918

6,404,748

(16,867,646)

23,272,394

(11,497,410)

(1,738,060)

(1,738,060)

(9,759,350)

(9,794,278)

34,928

120,948,580

(3,142)

120,951,722

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท

34,465,646

1,387,739

(1,422,608)

2,810,347

(1,443,388)

1,177,936

1,177,936

(2,621,324)

(2,621,324)

-

34,521,295

-

34,521,295

ส่่ วนของ
ส่่ วนได้้เสีี ย
ที่่�ไม่่มีอำ
ี �ำ นาจ
ควบคุุม

150,321,564

7,792,487

(18,290,254)

26,082,741

(12,940,798)

(560,124)

(560,124)

(12,380,674)

(12,415,602)

34,928

155,469,875

(3,142)

155,473,017

(พัันบาท)

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงิินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
183

-

-

การเปลี่่�ยนแปลงจากการซื้้�อธุรุ กิิจ
ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน

-

รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

25,115,710

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

-

กำำ�ไร

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

2,177

-

รวมการเปลี่่�ยนแปลงใน
ส่่ วนได้้เสีี ยในบริิษััทย่่อย

รวมรายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�
บัันทึึกโดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

-

การได้้มาของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุม โดยการควบคุุมไม่่เปลี่่�ยนแปลง

2,177

-

2,177

25,113,533

-

25,113,533

-

25,113,533

การได้้มาของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุม โดยการควบคุุมเปลี่่�ยนแปลง

การเปลี่่�ยนแปลงในส่่ วนได้้เสีี ย
ในบริิษััทย่่อย

5
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รวมการจััดสรรส่่ วนทุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

25

เงิินปัันผลให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�น
ของบริิษััท

3

5

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว

การจััดสรรส่่ วนทุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก
โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 - ปรัับปรุุงใหม่่

การซื้้�อธุรุ กิิจภายใต้้การควบคุุม
เดีียวกััน

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ตามรายงานในปีีก่่อน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

(20,491,612)

-

-

-

(770,030)

(770,030)

-

-

-

-

-

-

(19,721,582)

-

(19,721,582)

(3,142)

(19,718,440)

ผลต่่างจากการ 
ปรัับโครงสร้้าง
ทางธุุรกิิจ

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

ทุุนสำำ �รอง
ตาม
กฎหมาย

-

-

(10,799,755)

-

120,302,362

82,817

120,219,545

-

120,219,545

ยัังไม่่ได้้ 
จััดสรร

-

528,830

528,830

-

-

-

-

132,728,755

22,697,318

(54,416)

22,751,734

- (10,270,925)

-

-

-

-

- (10,799,755)

-

-

17,328,130 2,900,000

-

-

-

42,704

-

-

-

-

42,704

-

42,704

17,285,426 2,900,000

-

17,285,426 2,900,000

-

17,285,426 2,900,000

ส่่ วนเกิินมููลค่่า 
หุ้้�นสามััญ

กำำ�ไรสะสม

13,108,217

13,108,217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(27,153,694)

-

(27,153,694)

-

(27,153,694)

ผลต่่างจาก 
การแปลงค่่า 
งบการเงิิน

55,035 (14,045,477)

-

-

-

7,624

-

-

-

-

7,624

-

7,624

47,411

-

47,411

-

47,411

ทุุนสำำ �รอง
อื่่�น-การจ่่าย
โดยใช้้หุ้้�น
เป็็นเกณฑ์์

6,092,879

640,063

640,063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,452,816

-

5,452,816

-

5,452,816

61,049

23,940

23,940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,109

-

37,109

-

37,109

ส่่ วนเกิินทุุน
ผลต่่างจากการ
จากการ 
เปลี่่�ยนแปลงใน
ตีีราคา มููลค่่ายุุติธรร
ิ มของ
สิิ นทรััพย์์ เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย

(1,085,997)

(229,601)

(229,601)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(856,396)

-

(856,396)

-

(856,396)

(6,062,026)

1,406,224

1,406,224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,468,250)

-

(7,468,250)

-

(7,468,250)

(14,984,537)

14,948,843

14,948,843

-

7,624

-

-

-

-

7,624

-

7,624

(29,941,004)

-

(29,941,004)

-

(29,941,004)

ส่่ วนแบ่่งกำำ�ไร 
สำำ �รองการ  ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ป้้องกััน อื่่�นจากเงิินลงทุุน รวมองค์์ประกอบ
ความเสี่่� ยง
ในบริิษััทร่่วม อื่่�นของส่่วนของ
กระแสเงิินสด
และการร่่วมค้้า
ผู้้ถื
� อ
ื หุ้้น
�

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

142,596,446

37,646,161

14,894,427

22,751,734

(10,988,450)

(770,030)

528,830

528,830

-

(10,747,250)

(10,799,755)

52,505

115,938,735

82,817

115,855,918

(3,142)

115,859,060

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท

36,808,308

4,840,636

1,527,602

3,313,034

(2,497,974)

-

(297,079)

(423,272)

126,193

(2,200,895)

(2,200,895)

-

34,465,646

-

34,465,646

-

34,465,646

ส่่ วนของ
ส่่ วนได้้เสีี ย
ที่่�ไม่่มีอำ
ี �ำ นาจ
ควบคุุม

179,404,754

42,486,797

16,422,029

26,064,768

(13,486,424)

(770,030)

231,751

105,558

126,193

(12,948,145)

(13,000,650)

52,505

150,404,381

82,817

150,321,564

(3,142)

150,324,706

(พัันบาท)

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงิินรวม

184
งบการเงิน
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เงิินปัันผลให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นของบริิษััท

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562

25,113,533

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

-

2,212

-

2,212

25,111,321

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

กำำ�ไร

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

รวมรายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก
โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

25

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พนัักงานระยะยาว

รายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก
โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2562

หมายเหตุุ

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

31,035

-

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่่างจาก
การปรัับ
โครงสร้้าง
ทางธุุรกิิจ

17,285,426

-

-

-

43,431

-

43,431

17,241,995

ส่่ วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น
สามััญ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุุนสำำ �รอง
ตาม
กฎหมาย
ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

44,119,596

12,249,465

(31,389)

12,280,854

(9,794,278)

(9,794,278)

-

41,664,409

กำำ�ไรสะสม

47,411

-

-

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126

ทุุนสำำ �รองอื่่�นการจ่่ายโดยใช้้ 
หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

(856,396)

(856,396)

(856,396)

-

-

-

-

-

สำำ �รองการ 
ป้้องกััน
ความเสี่่� ยง
กระแส
เงิินสด

(808,985)

(856,396)

(856,396)

-

(10,715)

-

(10,715)

58,126

88,640,605

11,393,069

(887,785)

12,280,854

(9,759,350)

(9,794,278)

34,928

87,006,886

(พัันบาท)

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

รวม
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
185

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

รวมกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

25,115,710

-

-

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

2,177

-

2,177

-

33

25

25,113,533

กำำ�ไร

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ �หรัับปีี

รวมรายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก
โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เงิินปัันผลให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นของบริิษััท

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พนัักงานระยะยาว

รายการกัับผู้้�เป็็นเจ้้าของที่่�บัน
ั ทึึก
โดยตรงเข้้าส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

31,035

-

-

-

-

-

-

31,035

ผลต่่างจาก
การปรัับ
โครงสร้้าง
ทางธุุรกิิจ

17,328,130

-

-

-

42,704

-

42,704

17,285,426

ส่่ วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น
สามััญ

2,900,000

-

-

-

-

-

-

2,900,000

ทุุนสำำ �รอง
ตาม
กฎหมาย
ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

60,616,378

27,296,537

(6,110)

27,302,647

(10,799,755)

(10,799,755)

-

44,119,596

กำำ�ไรสะสม

55,035

-

-

-

7,624

-

7,624

47,411

ทุุนสำำ �รองอื่่�นการจ่่ายโดยใช้้ 
หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

(1,085,998)

(229,602)

(229,602)

-

-

-

-

(856,396)

สำำ �รองการ 
ป้้องกััน
ความเสี่่� ยง
กระแส
เงิินสด

(1,030,963)

(229,602)

(229,602)

-

7,624

-

7,624

(808,985)

104,960,290

27,066,935

(235,712)

27,302,647

(10,747,250)

(10,799,755)

52,505

88,640,605

(พัันบาท)

รวมส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

รวม
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

186
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

187

งบกระแสเงินสด
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
26,064,768

26,082,741

27,302,647

12,280,854

6,565,314

6,634,553

52,933

52,259

-

-

(10,840,023)

-

(1,420,200)

(1,144,591)

(783,554)

(838,727)

7,047,564

7,150,398

7,940,875

8,217,341

(3,712)

(2,582)

116

(85)

16,795

8,851

-

-

ตััดจำ�ำ หน่่ายเงิินจ่่ายล่่วงหน้้าแก่่ผู้�ชำ
้ �ำ นาญการ

50,000

50,000

9,375

9,375

(กลัับรายการ) ค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง

(54,158)

151,930

-

-

-

117,894

-

-

95,303

-

-

-

(3,408)

-

-

-

ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการจำำ�หน่่ายอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุน

(50,649)

46

-

-

ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการจำำ�หน่่ายและตััดบัญ
ั ชีี
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีี
ตััวตนอื่่�น

(41,207)

105,231

1,283

9

ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของ
เงิินลงทุุนอื่่�นที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิดขึ้้�น

1,358

(23,212)

-

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

57,661

41,206

-

-

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
ปรัับรายการที่่�กระทบกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

12

ดอกเบี้้�ยรัับ
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิด
ขึ้้�นจริิง
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ

8

ขาดทุุนจากการขายและตััดจำ�ำ หน่่ายเงิินลงทุุน
ระยะยาวอื่่�น
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
และการร่่วมค้้า

11

กำำ�ไรจากการซื้้�อธุรุ กิิจในราคาต่ำำ�กว่่ามููลค่่า
ยุุติิธรรม

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าค่่าความนิิยม

5, 16

53,176

-

-

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

5, 17

23,644

-

-

-

(8,798)

(15,266)

(15,890,435)

(11,341,192)

เงิินปัันผลรัับ

188

งบการเงิน

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์พนัักงาน

22

440,872

361,296

32,517

43,749

ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงาน
จากการปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน

22

-

798,457

-

42,906

ค่่าใช้้จ่า่ ยโครงการค่่าตอบแทนระยะยาว

25

50,705

36,120

18,575

12,863

(292,745)

(47,423)

-

-

6, 11

(3,256,481)

(4,845,162)

-

-

30

6,865,883

5,228,792

1,003,246

(331,176)

42,201,685

40,689,279

8,847,555

8,148,176

40,899

(811,623)

148,601

(310,835)

626,563

563,974

(46,199)

(5,363)

77,676

312,605

(5,216)

11,551

สิินค้้าคงเหลืือ

1,329,355

(610,941)

-

-

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

(192,622)

462,484

(200,210)

(359,553)

(1,126,109)

(179,174)

-

-

35,731

(280,827)

718,133

452,101

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

(76,444)

4,177,752

(45,394)

72,864

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

(337,319)

509,331

3,352

113,934

(284,900)

(314,370)

(13,623)

(89,574)

84,289

(19,127)

-

-

เงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

42,378,804

44,499,363

9,406,999

8,033,301

จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(5,113,476)

(6,023,842)

(134,397)

-

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

37,265,328

38,475,521

9,272,602

8,033,301

รัับดอกเบี้้�ย

1,287,929

957,886

783,344

835,551

รัับเงิินปัันผล

1,346,792

2,529,241

15,890,435

11,341,192

(4,229,061)

(4,494,904)

(8,500)

-

ค่่าสิินไหมทดแทนจากไฟไหม้้
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และ
การร่่วมค้้า (สุุทธิิจากภาษีี)
ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้

การเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ดำำ�เนิินงาน
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�อื่่น
�

เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน

เงิินลงทุุนชั่่�วคราวเพิ่่�มขึ้้�น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุุ

189

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะสั้้�นแก่่บุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น

-

-

(41,126,114)

(19,288,827)

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะสั้้�นแก่่บุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันลดลง

-

-

37,906,277

20,381,264

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะยาวแก่่บุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันลดลง

-

-

1,489,497

1,577,613

-

-

44,520,085

-

เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

(34,290,841)

(1,571,750)

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััท
ย่่อยทางอ้้อม

-

23,012

-

-

เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ทางอ้้อม

-

(493,294)

-

-

เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
และการร่่วมค้้า

-

(934,830)

-

-

เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น

4,031

-

-

-

(22,029)

-

-

-

50,803

30

-

-

(4,346,707)

(5,643,324)

(54,598)

(30,375)

82,790

150,249

205

5

(303,133)

(171,193)

(19,497)

(1,180)

558

222

75

1

(478,000)

(112,904)

(112)

(720)

(917,417)

(255,395)

-

-

(7,523,444)

(8,445,204)

25,090,256

13,242,774

(6,930,608)

(6,869,858)

(7,848,099)

(7,911,362)

-

(271,613)

-

(271,612)

(10,799,755)

(9,794,278)

(10,799,755)

(9,794,278)

(2,204,262)

(2,621,324)

-

-

(54)

-

-

-

377,611

(302,446)

-

-

เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

12

เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�อเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
ขายอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
ขายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อธุุรกิิจ
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

5

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
จ่่ายดอกเบี้้�ย
จ่่ายต้้นทุุนทางการเงิินรอตััดบัญ
ั ชีี
จ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นของบริิษััท
จ่่ายเงิินปัันผลให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
การซื้้�อส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร

190

งบการเงิน

หมายเหตุุ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน

2563

2562

2563

2562
(พัันบาท)

66,733,279

44,635,448

62,300,000

40,000,000

(62,312,470)

(36,992,468)

(57,950,000)

(32,550,000)

เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือ
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

-

100,729,019

80,958,768

ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน

-

-

(85,715,801)

(73,189,561)

ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

-

(21,965,349)

(1,308,879)

-

53,000,000

-

53,000,000

(9,692,000)

(1,700,700)

(9,692,000)

-

62,366

18,780,400

-

18,770,400

(175,095)

(89,039,012)

-

(89,000,000)

(10,472)

-

-

-

(24,951,460)

(31,175,851)

(30,941,985)

(21,296,524)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง) สุุทธิิ

4,790,424

(1,145,534)

3,420,873

(20,449)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

9,630,304

11,516,076

72,249

92,698

726,296

(740,238)

-

-

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

15,147,024

9,630,304

3,493,122

72,249

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

19,547,714

14,732,171

-

-

34,694,738

24,362,475

3,493,122

72,249

1,777,403

1,741,529

2,521

4,793

-

-

2,713

8,301

เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

เงิินสดรัับจากหุ้้�นกู้้�

19

ชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจาก
สถาบัันการเงิิน
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายสำำ�หรัับหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่า
หน่่วยงานต่่างประเทศ

เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร

7

รายการที่่�ไม่่เป็็นเงิินสด
เจ้้าหนี้้�ค่่าสิินทรััพย์์
ลููกหนี้้�อื่่น
� ค่่าตอบแทนระยะยาว-หุ้้�น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

191

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุุ

สารบัญ

หมายเหตุุ

สารบัญ

1.

ข้อมูลทั่วไป

21.

หนี้สินหมุนเวียนอืน
่

2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

22.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

23.

ทุนเรือนหุ้น

4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

24.

ส�ำรอง

5.

การซือ
้ ธุรกิจรวมถึงการซือ
้ ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

25.

การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ - แผนการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว

6.

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

26.

ส่วนงานด�ำเนินงานและการจ�ำแนกรายได้

7.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

27.

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน

8.

ลูกหนี้การค้า

28.

ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ

9.

สินค้าคงเหลือ

29.

ต้นทุนทางการเงิน

10.

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

30.

ภาษีเงินได้

11.

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

31.

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

12.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

32.

ก�ำไรต่อหุ้น

13.

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

33.

เงินปันผล

14.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

34.

เครือ
่ งมือทางการเงิน

15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

35.

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

16.

ค่าความนิยม

36.

17.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน
่

ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรนา
2019 (Covid-19)

18.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

37.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

19.

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

38.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยง
ั ไม่ได้ใช้

20.

เจ้าหนี้อน
ื่
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งบการเงิน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้รับ
ั อนุุมััติิให้้ออกงบการเงิินจากคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััท” เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จัดตั้้
ั �งขึ้้�นในประเทศไทย และมีีที่่�อยู่่�จดทะเบีียนตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 14
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริิษััทจดทะเบีียนกัับตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศสิิงคโปร์์เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2549
บริิษััทดำำ�เนิินธุรุ กิิจหลัักเกี่่�ยวกัับการลงทุุนและให้้บริิการด้้านการจััดการ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
(“กลุ่่�มบริิษััท”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับการผลิิตและการจััดจำ�ำ หน่่าย เครื่่�องดื่่�มผสมแอลกอฮอล์์และไม่่ผสมแอลกอฮอล์์ และอาหาร
รายละเอีียดของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมของบริิษััท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

30
กัันยายน

30
กัันยายน

2563

2562

บริิษััทย่่อยทางตรง
1.

บริิษััท แสงโสม จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

2.

บริิษััท เฟื่่� องฟููอนัันต์์ จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

3.

บริิษััท มงคลสมััย จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

4.

บริิษััท ธนภัักดีี จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

5.

บริิษััท กาญจนสิิงขร จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

6.

บริิษััท สุุราบางยี่่ขั
� น
ั จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

7.

บริิษััท อธิิมาตร จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

8.

บริิษััท เอส. เอส. การสุุรา จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

9.

บริิษััท แก่่นขวััญ จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

10.

บริิษััท เทพอรุุโณทััย จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

11.

บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

12.

บริิษััท ยููไนเต็็ด ไวน์์เนอรี่่� แอนด์์ ดิิสทิิลเลอรี่่� จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

13.

บริิษััท สีีมาธุรุ กิิจ จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

14.

บริิษััท นทีีชััย จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

15.

บริิษััท หลัักชััยค้้าสุุรา จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

16.

บริิษััท สุุราพิิเศษทิิพราช จำำ�กััด

ผลิิตสุุรา

ไทย

100.00

100.00

17.

บริิษััท ประมวลผล จำำ�กััด

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

ไทย

100.00

100.00

18.

บริิษััท สุุราพิิเศษภััทรลานนา จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

19.

บริิษััท นำำ�ยุุค จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

20.

บริิษััท นำำ�กิิจการ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

21.

บริิษััท นำำ�พลััง จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

30
กัันยายน

30
กัันยายน

2563

2562

บริิษััทย่่อยทางตรง (ต่่อ)
22.

บริิษััท นำำ�เมืือง จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

23.

บริิษััท นำำ�นคร จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

24.

บริิษััท นำำ�ธุุรกิิจ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

25.

บริิษััท นำำ�รุ่ง
่� โรจน์์ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

26.

บริิษััท นำำ�ทิิพย์์ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายสุุรา และเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

27.

บริิษััท โมเดิิร์น
์ เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

28.

บริิษััท โฮเรก้้า แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

29.

บริิษััท แคชแวน แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

30.

บริิษััท กฤตยบุุญ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

31.

บริิษััท สุุราทิิพย์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

32.

บริิษััท สุุนทรภิิรมย์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

33.

บริิษััท ภิิรมย์์สุุรางค์์ จำำ�กััด

ตััวแทนจำำ�หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

34.

บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายกากน้ำำ�ตาล

ไทย

99.72

99.72

35.

บริิษััท อาหารเสริิม จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายอาหารสััตว์์และปุ๋๋�ย

ไทย

100.00

100.00

36.

บริิษััท แพนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายวััสดุุและบริิการ
จััดซื้้อ
� จััดจ้้าง

ไทย

100.00

100.00

37.

บริิษััท จรััญธุรุ กิิจ 52 จำำ�กััด

ผลิิตอิิฐ

ไทย

100.00

100.00

38.

บริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด

ผลิิตถัังไม้้โอ๊๊ค

ไทย

100.00

100.00

39.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายก๊๊าซชีีวภาพ

ไทย

100.00

100.00

40.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายขวด

ไทย

100.00

100.00

41.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด

บริิการขนส่่งและจััดจำ�ำ หน่่าย

ไทย

100.00

100.00

42.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

ให้้บริิการด้้านโฆษณา
และส่่งเสริิมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

43.

บริิษััท ทศภาค จำำ�กััด

ธุุรกิิจโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

44.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

จััดอบรม

ไทย

100.00

100.00

45.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์์ จำำ�กััด

ถืือครองเครื่่�องหมายการค้้า

ไทย

100.00

100.00

46.

บริิษััท ไทยดริ้้�งค์์ จำำ�กััด 8

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

100.00

100.00
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งบการเงิน

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

30
กัันยายน

30
กัันยายน

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

2563

2562

บริิษััทย่่อยทางตรง (ต่่อ)
47.

บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กิิจการภััตตาคารอาหารญี่่�ปุ่น
่� และ
จััดจำ�ำ หน่่ายอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

79.66

79.66

48.

บริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด

บริิหารจััดการศููนย์์ประชาคม
เศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC)

ไทย

100.00

100.00

49.

International Beverage Holdings Limited

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

50.

บริิษััท เบฟโค จำำ�กััด 4

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

51.

บริิษััท ช้้างคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด 4

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

52.

บริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด

ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิตจาก
พลาสติิกและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ไทย

100.00

100.00

53.

บริิษัท
ั น้ำำ�ใจไทยเบฟ (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กัด
ั

วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม

ไทย

100.00

100.00

54.

บริิษััท เอเอสเอ็็ม แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิหารจััดการทรััพย์์สิิน และ
บริิการ

ไทย

100.00

100.00

55.

บริิษััท เทรดดิิชั่่น
� แนล เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
(เดิิม: บริิษััท เอเย่่นต์์ แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด)

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

56.

บริิษััท ฟู้้ �ดส์์ คอมพานีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

57.

บริิษััท ซีี.เอ.ไอ. จำำ�กััด

แลกเปลี่่�ยนความรู้้ด้
� ้านวััฒนธรรม
ศิิลปะและธุุรกิิจของประชาคม
เศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC)

ไทย

100.00

100.00

58.

บริิษััท ฟู๊๊�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

59.

บริิษััท ไทยเบฟมาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

ให้้บริิการด้้านโฆษณา
และส่่งเสริิมการตลาด

ไทย

100.00

100.00

60.

บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

-

61.

บริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด

การประกอบธุุรกิิจพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ไทย

100.00

-

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

ไทย

99.90

99.90

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม
62.

บริิษััท สุุราไทยทำำ� จำำ�กััด 9

63.

บริิษััท สุุราพิิเศษสหสัันติ์์� จำำ�กััด 10

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

ไทย

100.00

100.00

64.

บริิษััท สุุราพิิเศษสััมพัันธ์์ จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

ไทย

100.00

100.00

65.

บริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด 2

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

79.66

79.66

66.

บริิษััท โออิิชิิ ราเมน จำำ�กััด 2

ร้้านอาหารญี่่�ปุ่น
่�

ไทย

79.66

79.66

67.

บริิษััท โออิิชิิ ฟู้้ �ด เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด

จััดจำ�ำ หน่่ายอาหาร

ไทย

79.66

79.66

68.

Oishi International Holdings Limited 2

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
ในต่่างประเทศ

ฮ่่องกง

79.66

79.66

69.

บริิษััท โออิิชิิ เดลิิเวอรี่่จำ� �กั
ำ ัด 2

พาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์

ไทย

79.64

-

70.

บริิษััท สุุราแม่่โขง จำำ�กััด

ให้้บริิการคำำ�ปรึึกษา

ไทย

100.00

100.00

71.

บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด 19

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อเช่่าและ
การพััฒนา

ไทย

100.00

-
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72.

บริิษััท เบีียร์์โค จำำ�กััด 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

73.

บริิษััท เวลวอเตอร์์ จำำ�กััด 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

74.

บริิษััท ฟู้้ �ด ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด 5

ธุุรกิิจร้า้ นอาหาร

ไทย

100.00

100.00

75.

InterBev (Singapore) Limited 1

การตลาดและจััดจำ�ำ หน่่าย
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

76.

InterBev (Cambodia) Co., Ltd. 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

กััมพููชา

100.00

100.00

77.

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
และให้้บริิการด้้านตลาด

มาเลเซีีย

100.00

100.00

78.

Best Spirits Company Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ฮ่่องกง

100.00

100.00

79.

International Beverage Holdings (UK) Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

80.

International Beverage Holdings (China) Limited

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

81.

Beer Chang International Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

82.

International Beverage Trading Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการและชำำ�ระบััญชีี
เสร็็จสิ้้�นแล้้วในเดืือนธัันวาคม
2562

เบอร์์มิวิ ดา

-

100.00

83.

InterBev Investment Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

84.

International Beverage Vietnam Company
Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

100.00

100.00

85.

International Beverage Holdings (Singapore)
Pte. Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

86.

BevCo Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

ฮ่่องกง

100.00

100.00

87.

International Beverage Trading Limited
(Hong Kong) Limited1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ฮ่่องกง

100.00

100.00

88.

ASM International Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุนและบริิการจััดการ
ทรััพย์์สิิน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

89.

Chang HK Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ฮ่่องกง

100.00

100.00

90.

International Breweries Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ฮ่่องกง

100.00

100.00

91.

บริิษััท ฮาวีี ลอจิิสติิกส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด 16

จััดหาสิินค้้าให้้แก่่ธุรุ กิิจร้า้ นอาหาร

ไทย

75.00

75.00

92.

บริิษััท ฮาวีี ฟููด ดิิสตริิบิวิ ชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด 16

ขนส่่ง ขนถ่่ายสิินค้้า และกิิจการ
ห้้องเย็็นสาธารณะ

ไทย

75.00

75.00

93.

บริิษััท บางกอกอาร์์ตเบีียนนาเล่่
แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด 17

ให้้บริิการด้้านโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์

ไทย

100.00

100.00

94.

บริิษััท กรีีนบีีน จำำ�กััด 18

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

95.

BeerCo Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

-

96.

บริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

1
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97.

International Beverage Holdings Limited
USA, Inc. 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สหรััฐอเมริิกา

100.00

100.00

98.

Super Brands Company Pte. Ltd. 1

ถืือครองเครื่่�องหมายการค้้า

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

99.

Siam Breweries Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

-

100.

Asia Breweries Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

-

101.

Thai Breweries Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

-

102.

Super Beer Brands Limited 1
(Formerly: Beer Super Brands Limited)

ถืือครองเครื่่�องหมายการค้้าเบีียร์์

สิิงคโปร์์

100.00

-

103.

InterBev (Singapore) 2019 Limited 1

การตลาดและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�อง
ดื่่�มแอลกอฮอล์์และ
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์

สิิงคโปร์์

100.00

-

104.

Blairmhor Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

105.

Inver House Distillers Limited

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

106.

Inver House Distillers (ROI) Ltd.

จััดจำ�ำ หน่่ายสุุรา

สาธารณรััฐ
ไอร์์แลนด์์

100.00

-

107.

InterBev Trading (China) Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

100.00

100.00

108.

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. 1

ผลิิตสุุรา

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

100.00

100.00

109.

InterBev Trading (Hong Kong) Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุนและจััดจำ�ำ หน่่าย
เครื่่�องดื่่�ม

ฮ่่องกง

100.00

100.00

110.

Blairmhor Distillers Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

111.

Wee Beastie Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

112.

Moffat & Towers Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

113.

Glen Calder Blenders Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

114.

Hankey Bannister & Company Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

115.

R. Carmichael & Sons Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

116.

J MacArthur Junior & Company Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

117.

Mason & Summers Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

118.

James Catto & Company Limited 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

119.

The Knockdhu Distillery Co., Ltd. 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

120.

Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

121.

The Pulteney Distillery Co., Ltd. 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

122.

The Balblair Distillery Co., Ltd.

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00
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123.

Interbev Timor, Unipessoal, Lda. 1

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตย
ติิมอร์์-เลสเต

100.00

100.00

124.

Chang Beer UK Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สหราชอาณาจัักร

100.00

100.00

125.

Asiaeuro International Beverage
(Hong Kong) Litimed 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ฮ่่องกง

51.00

51.00

126.

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

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

51.00

51.00

127.

Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd. 1

ธุุรกิิจกาแฟ

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

51.00

51.00

128.

Alliance Asia Investment Private Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

129.

Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.

ธุุรกิิจลงทุุน

สิิงคโปร์์

100.00

100.00

130.

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

บริิการขนส่่งและการตลาด

สาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา

75.00

75.00

131.

Grand Royal Group International
Company Limited 1

ผลิิตและการตลาดเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา

75.00

75.00

132.

International Beverage Trading Company
Limited 15

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา

35.00

-

133.

Vietnam F&B Alliance Investment Joint Stock
Company 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

99.00

99.00

134.

Vietnam Beverage Company Limited 1

ธุุรกิิจลงทุุน

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

99.99

99.99

135.

Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
บริิการขนส่่ง ผลิิตอุุปกรณ์์
เครื่่�องกลและพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

136.

Western - Saigon Beer Joint Stock Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

27.33

27.33

137.

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
อาหารกระป๋๋องและวััสดุุ

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

33.25

33.25

138.

Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock
Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

35.67

35.67

1

198

งบการเงิน

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

30
กัันยายน

30
กัันยายน

2563

2562

บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ต่่อ)
139.

Binh Tay Liquor Joint Stock Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

50.00

50.00

140.

Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock
Company 1

ผลิิตเบีียร์์และเครื่่�องดื่่�มและ
ให้้บริิการขนส่่ง

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

29.95

29.95

141.

Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
อาหารกระป๋๋องและวััสดุุ

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

29.33

29.33

142.

Saigon - Songlam Beer Joint Stock Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์และ

สาธารณรััฐ

36.85

36.85

เครื่่�องดื่่�ม นำำ�เข้้าและส่่งออก

สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

143.

Sai Gon - Ha Noi Beer Corparation 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์และ
เครื่่�องดื่่�ม นำำ�เข้้าและส่่งออก

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

27.92

27.92

144.

Sai Gon Beer Trading Company Limited 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์ แอลกอฮอล์์
และเครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

145.

Northern Sai Gon Beer Trading Joint Stock
Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์และ
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

50.75

50.75

146.

Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock
Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

50.86

50.86

147.

Saigon Beer Center Trading Joint Stock
Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
และไม่่ผสมแอลกอฮอล์์ เคมีีภััณฑ์์
พััสดุุบรรจุุ บริิการขนส่่ง

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

50.59

50.59

148.

Bia Saigon Mien Trung Trading Joint
Stock Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่ง
และคลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.89

48.89

149.

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading Joint
Stock Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.23

48.23

150.

Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint
Stock Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.30

48.30

151.

Sai Gon Beer Eastern Trading Joint Stock

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.59

48.59

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.23

48.23

Company
152.

1

Saigon Song Tien Beer Trading Joint Stock
Company 1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

199

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

30
กัันยายน

30
กัันยายน

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

2563

2562

บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ต่่อ)
153.

Saigon Song Hau Beer Trading Joint Stock
Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

48.23

48.23

154.

Sa Be Co Mechanical Co.,Ltd 1

ผลิิตอุุปกรณ์์ใช้้ในการผลิิต
อาหาร ติิดตั้้�งและบำำ�รุุงรัักษาระบบ
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

155.

Saigon Soc Trang Beer One Member Limited
Company 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์ มอลต์์
ยีีสต์์ น้ำำ�แร่่ น้ำำ�บริิสุุทธิ์์�บรรจุุขวด

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

27.33

27.33

156 .

Sai Gon Beer Northeast Trading Joint Company 1

จััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์ เบีียร์์

สาธารณรััฐ

48.47

48.47

เครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิการขนส่่งและ
คลัังสิินค้้า

สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

157.

Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member Company
Limited 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์ มอลต์์
ยีีสต์์ น้ำำ�แร่่ น้ำำ�บริิสุุทธิ์์�บรรจุุขวด

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

158.

Sai Gon Beer Packaging Joint Stock
Company 1

ผลิิตอาหารกระป๋๋อง สิินค้้า
บรรจุุภััณฑ์์กระดาษและโลหะ

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

41.16

41.16

159.

Saigon Beer Company Limited 1

เครื่่�องดื่่�มค้้าส่่ง

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

160.

Saigon Beer Group Company Limited 1

เครื่่�องดื่่�มค้้าส่่ง

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

53.58

53.58

161.

Saigon - Lamdong Beer Joint Stock
Company

ผลิิตเบีียร์์ แอลกอฮอล์์
และเครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

28.35

10.72

162.

บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

64.67

64.67

163.

บริิษััท เสริิมสุุข โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

64.67

64.67

164.

บริิษััท เสริิมสุุข เบเวอร์์เรจ จำำ�กััด 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

64.67

64.67

165.

บริิษััท เสริิมสุุข เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด 1

บริิการพััฒนาบุุคลากร
และองค์์กร

ไทย

64.67

64.67

166.

Great Brands Limited 1

บริิหารตราสิินค้้า

ฮ่่องกง

64.67

64.67

167.

บริิษััท เครื่่�องดื่่�มแรงเยอร์์ (2008) จำำ�กััด 1

ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
ชููกำำ�ลััง

ไทย

64.67

64.67

168.

บริิษััท เอส. พีี. เอ็็ม.อาหารและเครื่่�องดื่่�ม จำำ�กััด 1

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย
น้ำำ�ดื่่�มและเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง
และตััวแทนจำำ�หน่่ายสุุรา

ไทย

99.84

99.84

169.

บริิษััท โซ วอเตอร์์ จำำ�กััด 1

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

100.00

100.00

200

งบการเงิน

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

30
กัันยายน

30
กัันยายน

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

2563

2562

บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ต่่อ)
170.

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

ธุุรกิิจบริิหารตราสิินค้้า
และให้้คำำ�ปรึึกษา

สิิงคโปร์์

79.66

79.66

171.

Oishi Myanmar Limited 2

ธุุรกิิจร้า้ นอาหารญี่่�ปุ่น
่�

สาธารณรััฐแห่่ง
สหภาพเมีียนมา

43.81

43.81

172.

Oishi Group Limited Liability Company 2

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
การบริิหารด้้านการตลาด

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

79.66

79.66

173.

บริิษััท ก้้อยเกี่่�ยว จำำ�กััด 7

ธุุรกิิจร้า้ นอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

ไทย

51.00

51.00

174.

บริิษััท แม๊๊กซ์์ เอเชีีย จำำ�กััด 7

ธุุรกิิจร้า้ นเบเกอรี่่�

ไทย

70.00

70.00

175.

บริิษััท บิิสโตร เอเชีีย จำำ�กััด 7

ธุุรกิิจร้า้ นอาหาร

ไทย

100.00

100.00

176.

บริิษััท เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด

ธุุรกิิจร้า้ นอาหาร

ไทย

100.00

100.00

177.

บริิษััท สะไปซ์์ ออฟ เอเซีีย จำำ�กััด 7

ธุุรกิิจร้า้ นอาหาร

ไทย

76.00

76.00

178.

บริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน)

ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและน้ำำ�โซดา

ไทย

100.00

100.00

179.

บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด 12

ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและน้ำำ�โซดา

ไทย

100.00

100.00

180.

บริิษััท คอสมอส บริิวเวอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด 12

ผลิิตเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและน้ำำ�โซดา

ไทย

100.00

100.00

181.

บริิษััท ป้้อมกิิจ จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

182.

บริิษััท ป้้อมคลััง จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

183.

บริิษััท ป้้อมโชค จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

184.

บริิษััท ป้้อมเจริิญ จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

185.

บริิษััท ป้้อมบููรพา จำำ�กััด

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

186.

บริิษััท ป้้อมพลััง จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

187.

บริิษััท ป้้อมนคร จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

188.

บริิษััท ป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด 12

ผู้้�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายเบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�มและโซดา

ไทย

100.00

100.00

189.

บริิษััท ทิิพย์์ชโลธร จำำ�กััด 12

ตััวแทนจำำ�หน่่ายเบีียร์์ สุุรา และ
เครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

ไทย

100.00

100.00

190.

บริิษััท ช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 12

ให้้บริิการด้้านโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์

ไทย

100.00

100.00

191.

บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด 12

ถืือครองเครื่่�องหมายการค้้า
และผลิิตหััวเชื้้�อเบีียร์์

ไทย

100.00

100.00

192.

บริิษััท เบีียร์์อาชา จำำ�กััด 12

ถืือครองเครื่่�องหมายการค้้า
และผลิิตหััวเชื้้�อเบีียร์์

ไทย

100.00

100.00

193.

บริิษััท ช้้าง คอร์์ป จำำ�กััด 12

ให้้บริิการด้้านโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์

ไทย

100.00

100.00

194.

บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 14

หยุุดดำำ�เนิินกิิจการ

ไทย

100.00

100.00

195.

บริิษััท เบีียร์์โค เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

จััดอบรม

ไทย

100.00

-

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม และสิ่่�งพิิมพ์์

สิิงคโปร์์

28.44

28.46

7

12

12

12

บริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม
196.

Fraser and Neave, Limited 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

201

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

30
กัันยายน

30
กัันยายน

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

2563

2562

การพััฒนาและลงทุุน
ในอสัังหาริิมทรััพย์์

สิิงคโปร์์

28.19

28.25

บริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ต่่อ)
197.

Frasers Property Limited 3
บริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

198.

Liquorland Limited 3

ลิิขสิิทธิ์์�

สหราชอาณาจัักร

49.49

49.49

199.

บริิษััท เพ็็ทฟอร์์ม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด 6

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่าย บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก

ไทย

25.87

25.87

200.

Thanh Nam Consultant Investment -

ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาด้้านการ
ก่่อสร้้างและออกแบบ

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

15.31

15.31

Engineering and Technology Transfer
Joint Stock Company
201.

Mechanical and Industrial Construction Joint
Stock Company

ผลิิตและติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรสะพาน
และถนน และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
อุุตสาหกรรม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

13.93

13.93

202.

Saigon Tay Do Beer - Beverage Joint Stock
Company

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์
เบีียร์์ เครื่่�องดื่่�ม นมถั่่�วเหลืือง
และน้ำำ�ผลไม้้

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

14.80

14.80

203.

Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock
Company

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายอาหาร
เครื่่�องดื่่�ม เบีียร์์ แอลกอฮอล์์
วััสดุุก่่อสร้้าง ให้้บริิการก่่อสร้้าง
อุุตสาหกรรมและโยธา

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

11.68

11.68

204.

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

ผลิิตเบีียร์์ แอลกอฮอล์์และ
เครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

5.47

5.47

205.

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock
Company

ผลิิตสิินค้้าเกษตรและอาหาร

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

20.70

20.70

206.

Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

ผลิิตเบีียร์์ แอลกอฮอล์์และ
เครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

16.53

16.53

207.

Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
แอลกอฮอล์์ เครื่่�องดื่่�ม
และพััสดุุอะไหล่่

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

17.36

17.36

208.

Tan Thanh Investment Trading Company Limited

ก่่อสร้้างและอสัังหาริิมทรััพย์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

15.54

15.54

209.

Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

ผลิิตเบีียร์์ แอลกอฮอล์์และ
เครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

10.72

10.72

210.

Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
แอลกอฮอล์์ เครื่่�องดื่่�ม
และพััสดุุอะไหล่่

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

10.72

10.72

202

งบการเงิน

บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
ประเทศที่่�
ชื่่�อกิิจการ

30
กัันยายน

30
กัันยายน

ลัักษณะธุุรกิิจ

กิิจการจััดตั้้�ง

2563

2562

บริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ต่่อ)
211.

Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายเบีียร์์
แอลกอฮอล์์ เครื่่�องดื่่�ม
และพััสดุุอะไหล่่

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

13.93

13.93

212.

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

ผลิิตเบีียร์์ แอลกอฮอล์์และ
เครื่่�องดื่่�ม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

10.72

10.72

การร่่วมค้้าของบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม
213.

Me Linh Point Limited

บริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์และ
ให้้เช่่าสำำ�นัักงาน

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

21.43

18.75

214.

Crown Beverage Cans Saigon Limited

ผลิิตกระป๋๋องอะลููมิิเนีียม

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

16.08

16.10

215.

Malaya - Vietnam Glass Limited

ผลิิตสิินค้้าแก้้ว

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

16.08

16.08

216.

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Company Limited

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายพััสดุุบรรจุุ
โลหะ

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

18.75

18.75

217.

Vietnam Spirits and Wine Limited

ผลิิตและจััดจำ�ำ หน่่ายแอลกอฮอล์์
ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวข้้องกัับ
แอลกอฮอล์์

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยม
เวีียดนาม

24.11

24.11

218.

บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ธุุรกิิจลงทุุน

ไทย

51.00

51.00

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

16
17
18
19

บริิษััทย่่อยทางตรงหรืือทางอ้้อมของ International Beverage Holdings Limited
บริิษััทย่่อยทางตรงหรืือทางอ้้อมของบริิษััท โออิิชิิ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทร่่วมทางอ้้อมของ International Beverage Holdings Limited
บริิษััทถืือหุ้้�นทางตรงร้้อยละ 51 และถืือหุ้้�นทางอ้้อมร้้อยละ 49
บริิษััทถืือหุ้้�นทางตรงร้้อยละ 25 และถืือหุ้้�นทางอ้้อมร้้อยละ 75
บริิษััทร่่วมทางตรงของบริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ฟู้้ �ด ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด
บริิษััทถืือหุ้้�นทางตรงร้้อยละ 95 และถืือหุ้้�นทางอ้้อมร้้อยละ 5
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด
บริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด ถืือหุ้้�นร้้อยละ 41.45 บริิษััทสุุราไทยทำำ� จำำ�กััด ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40
และบริิษััทสุุราพิิเศษภััทรลานนา จำำ�กััด ถืือหุ้้�นร้้อยละ 18.55
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท สุุราพิิเศษสหสัันติ์์� จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท สุุราบางยี่่ขั
� น
ั จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด
กลุ่่�มบริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุม International Beverage Trading Company Limited (“IBTC”) เนื่่�องจากสััญญาที่่�ทำำ�กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ต่่อมา International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited ได้้ซื้้อ
� หุ้้�นเพิ่่�มเติิมใน IBTC เป็็นจำำ�นวน 0.05 ล้้านบาท ซึ่่�งมีี
ผลทางกฎหมาย ในวัันที่่� 10 มกราคม 2563 ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััท มีีสััดส่่วนในการถืือหุ้้�นใน IBTC ร้้อยละ 35
บริิษััทย่่อยทางตรงและทางอ้้อมของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ฟู๊๊�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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2. เกณฑ์์การจัด
ั ทำำ�งบการเงิิน
(ก) เกณฑ์์การถืือปฏิิบัติ
ั ิ
งบการเงิินนี้้�จัดทำ
ั ำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รวมถึึงแนวปฏิิบัติ
ั ิทางการบััญชีีที่่�ประกาศใช้้โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ กฎระเบีียบ
และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ออกและปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม
� ใน
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2562 ในเบื้้�องต้้นการปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่นั้้�น มีีผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััทในบางเรื่่�อง ซึ่่�งไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท เว้้นแต่่การ
ถืือปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 เรื่่�อง รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า (“TFRS 15”) เป็็นครั้้�งแรกแทนมาตรฐาน
การบััญชีี ฉบัับที่่� 18 เรื่่�อง รายได้้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 11 เรื่่�อง สััญญาก่่อสร้้าง (“TAS 11”) และการตีีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 3

(ข)

สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานและนำำ�เสนองบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�แสดงหน่่วยเงิินตราเป็็นเงิินบาท ซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ข้้อมููลทางการเงิินทั้้�งหมดมีีการปััดเศษใน
งบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเพื่่�อให้้แสดงเป็็นหลัักพัันบาทและหลัักล้้านบาท ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น

(ค) การใช้้วิิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ผู้้�บริิหารใช้้วิจ
ิ ารณญาณ การประมาณการและข้้อสมมติิหลาย
ประการ ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้� ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างจากที่่�ประมาณการไว้้
ประมาณการและข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินจะได้้รับ
ั การทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�อง การปรัับประมาณการทางบััญชีีจะบัันทึึกโดยวิิธีี
เปลี่่�ยนทัันทีีเป็็นต้้นไป
ข้้อสมมติิฐานและความไม่่แน่่นอนของการประมาณการ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิและความไม่่แน่่นอนของการประมาณการ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�จะส่่งผลให้้
ต้้องมีีการปรัับปรุุงที่่�มีีสาระสำำ�คััญในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในปีีบัญ
ั ชีีถััดไป ได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อต่่อไปนี้้�
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4 (พ)
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 5 		
การซื้้�อธุรุ กิิจ ซึ่่�งวััดมููลค่่าของสิ่่�งตอบแทนทั้้�งหมดที่่�โอนให้้
					
(รวมถึึงสิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่าย)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 11		
การทดสอบการด้้อยค่่าเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้อ
้ สมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณ
					มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 15		
การทดสอบการด้้อยค่่าเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้อ
้ สมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณ
					มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 16		
การทดสอบการด้้อยค่่าเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้อ
้ สมมติิที่่�สำำ�คััญในการประมาณ
					มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของค่่าความนิิยม
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 22		
การวััดมููลค่่าภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 25		
การวััดมููลค่่าของการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ 					
แผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 30		
การใช้้ประโยชน์์ของขาดทุุนทางภาษีีและผลแตกต่่างชั่่�วคราว
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 34		
การตีีมููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิิน

3. การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััท ถืือปฏิิบัติ
ั ิตาม TFRS 15 โดยใช้้วิธีีรั
ิ บ
ั รู้้�ผลกระทบสะสมของการเริ่่ม
� ใช้้มาตรฐานฉบัับนี้้�เป็็นครั้้�งแรก
เฉพาะกัับสััญญาที่่�ยัง
ั ไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ก่่อนวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 โดยปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทจึึง
ไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอในปีี 2562 ซึ่่�งได้้เคยรายงานไว้้ตาม TAS 18 และการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�
ข้้อกำำ�หนดในการเปิิดเผยข้้อมููลของ TFRS 15 จะไม่่ถููกนำำ�มาใช้้กัับข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
ตาม TFRS 15 กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายได้้เมื่่�อลููกค้้ามีีอำำ�นาจควบคุุมในสิินค้้าหรืือบริิการด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�สะท้้อนถึึงสิ่่�งตอบแทนที่่�กลุ่่�มบริิษััท
คาดว่่าจะมีีสิิทธิิได้้รับ
ั ที่่�ไม่่รวมจำำ�นวนเงิินที่่�เก็็บแทนบุุคคลที่่�สาม ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มและแสดงสุุทธิิจากส่่วนลดการค้้า และส่่วนลดตามปริิมาณ
โดยมีีการใช้้วิจ
ิ ารณญาณในการพิิจารณาจัังหวะเวลาในการส่่งมอบการควบคุุม เพื่่�อประเมิินว่่าจะรัับรู้้ร� ายได้้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง หรืือรัับรู้้�
ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�ง ในขณะที่่� TAS 18 กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายได้้จากการขายสิินค้้าเมื่่�อได้้โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของ
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งบการเงิน

สิินค้้าที่่�มีีนััยสำำ�คััญไปให้้กัับผู้้�ซื้้อ
� แล้้ว และรัับรู้้ร� ายได้้จากการให้้บริิการตามขั้้�นความสำำ�เร็็จของรายการ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่่�มบริิษััทจะไม่่รับ
ั รู้้ร� ายได้้ถ้้าฝ่่ายบริิหารยัังมีีการควบคุุมหรืือบริิหารสิินค้้าที่่�ขายไปแล้้วนั้้�นหรืือมีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีนััยสำำ�คััญในการได้้รับ
ั
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากการขายสิินค้้าหรืือให้้บริิการนั้้�น
เงิินที่่�จ่า่ ยให้้กัับลููกค้้า
กลุ่่�มบริิษััทจ่่ายค่่าจััดวางสิินค้้า ค่่าจััดงานแสดงสิินค้้า หรืือค่่าโฆษณาให้้กัับร้้านค้้าปลีีก ตาม TAS 18 กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�จำ�ำ นวนเงิินดัังกล่่าวเป็็น
ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่ายตาม TFRS 15 กำำ�หนดให้้กลุ่่�มบริิษััทต้้องพิิจารณาว่่ากลุ่่�มบริิษััทได้้รับ
ั สิินค้้าหรืือบริิการจากลููกค้้าหรืือไม่่ หากได้้รับ
ั
สิินค้้าหรืือบริิการจากลููกค้้า กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกการจ่่ายชำำ�ระดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเมื่่�อได้้รับ
ั ประโยชน์์จากสิินค้้าหรืือบริิการนั้้�น ในทางกลัับกััน
หากกลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้รับ
ั สิินค้้าหรืือบริิการจากลููกค้้า กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้ก
� ารจ่่ายชำำ�ระดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหัักจากรายได้้ ทั้้�งนี้้� หากจำำ�นวนเงิินที่่�จ่า่ ย
มีีมููลค่่าสููงกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของสิินค้้าหรืือบริิการที่่�ได้้รับ
ั ส่่วนเกิินดัังกล่่าวจะรัับรู้้เ� ป็็นส่่วนหัักจากรายได้้ซึ่�ง
่ ส่่งผลให้้รายได้้และต้้นทุุน
ในการจััดจำ�ำ หน่่ายลดลง

ตารางต่่อไปนี้้�แสดงผลกระทบของการถืือปฏิิบัติ
ั ิตาม TFRS 15 ต่่องบการเงิิน
งบการเงิินรวม
จำำ�นวนเงิินที่่�รายงาน
ตาม TFRS 15

รายการปรัับปรุุง
ตาม TFRS 15

จำำ�นวนเงิินตาม
TAS 18
(ล้้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

85,605

(83)

85,522

1,109

(2)

1,107

รวมสิ นทรัพย์

(85)

หนี้้�สิิน
หนี้สินหมุนเวียนอืน
่

3,688

(119)

3,569

ก�ำไรสะสมที่ยง
ั ไม่ได้จด
ั สรร

132,729

33

132,762

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

36,808

1

36,809

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

34

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้จากการขาย

253,481

297

253,778

ต้นทุนขาย

178,620

129

178,749

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย

24,626

49

24,675

ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

32,931

119

33,050

6,866

2

6,868

26,065

117

26,182

22,752

116

22,868

3,313

1

3,314

26,065

117

26,182

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ส่ วนแบ่งปันก�ำไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี
ไม่่มีีผลกระทบต่่องบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
นโยบายการบััญชีีที่่�นำำ�เสนอดัังต่่อไปนี้้�ได้้ถืือปฏิิบัติ
ั ิโดยสม่ำำ�เสมอสำำ�หรัับงบการเงิินทุุกรอบระยะเวลาที่่�รายงานยกเว้้นที่่�ได้้กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุข้้อ 3 เรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

(ก) เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
งบการเงิินรวมประกอบด้้วยงบการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อยและการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน (รวมกัันเรีียกว่่า “กลุ่่�มบริิษััท”) และส่่วนได้้เสีีย
ของกลุ่่�มบริิษััทในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
การรวมธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััทบัันทึึกบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจตามวิิธีีซื้้อ
� เมื่่�อการควบคุุม (ตามที่่�กล่่าวไว้้ในส่่วนของบริิษััทย่่อย) ถููกโอนไปยัังกลุ่่�มบริิษััท
ยกเว้้นในกรณีีที่่�เป็็นการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
วัันที่่�ซื้้อ
� กิิจการคืือวัันที่่�อำ�ำ นาจในการควบคุุมนั้้�นได้้ถููกโอนไปยัังผู้้�ซื้้อ
� การกำำ�หนดวัันที่่�ซื้้อ
� กิิจการและการระบุุเกี่่�ยวกัับการโอนอำำ�นาจควบคุุม
จากฝ่่ายหนึ่่�งไปยัังอีีกฝ่่ายหนึ่่�งต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
ค่่าความนิิยมถููกวััดมููลค่่า ณ วัันที่่�ซื้้อ
� โดยวััดจากมููลค่่ายุุติิธรรมของสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ซึ่�ง
่ รวมถึึงการรัับรู้้�จำ�ำ นวนส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ หัักด้้วยมููลค่่าสุุทธิิ (มููลค่่ายุุติิธรรม) ของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มาซึ่่�งวััดมููลค่่า ณ วัันที่่�ซื้้อ
� กำำ�ไรจาก
การซื้้�อในราคาต่ำำ�กว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนทัันทีี
สิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ต้้องวััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�โอนไป หนี้้�สิินที่่�กลุ่่�มบริิษััทก่่อขึ้้�นเพื่่�อจ่่ายชำำ�ระให้้แก่่เจ้้าของเดิิม และ
ส่่วนได้้เสีียในส่่วนของเจ้้าของที่่�ออกโดยกลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้�สิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ยัง
ั รวมถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและมููลค่่า
ของโครงการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ที่่�ออกแทนโครงการของผู้้�ถููกซื้้�อเมื่่�อรวมธุรุ กิิจ หากการรวมธุรุ กิิจมีีผลให้้สิ้้�นสุุดความสััมพัันธ์์ของ
โครงการเดิิมระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทและผู้้�ถููกซื้้�อ ให้้ใช้้ราคาที่่�ต่ำำ�กว่่าระหว่่างมููลค่่าจากการยกเลิิกสััญญาตามที่่�ระบุุในสััญญาและมููลค่่า
องค์์ประกอบนอกตลาดไปหัักจากสิ่่�งตอบแทนที่่�โอนให้้ และรัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�น
สิ่่�งตอบแทนที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันซื้้�อธุรุ กิิจ และวััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ ทุุกวัันที่่�รายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของบริิษััทที่่�ถููกซื้้�อที่่�รับ
ั มาจากการรวมธุรุ กิิจ รัับรู้้เ� ป็็นหนี้้�สิินหากมีีภาระผููกพัันในปััจจุุบัน
ั ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากเหตุุการณ์์ในอดีีต
และสามารถวััดมููลค่่ายุุติิธรรมได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นซึ่่�งเป็็นผลมาจากการรวมธุรุ กิิจ เช่่น ค่่าที่่�ปรึึกษากฎหมาย ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพและ
ค่่าที่่�ปรึึกษาอื่่�น ๆ ถืือเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
หากการบัันทึึกบััญชีีเมื่่�อเริ่่ม
� แรกสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ภายในวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�การรวมธุรุ กิิจเกิิดขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััท
ประมาณการมููลค่่าของรายการซึ่่�งข้้อมููลทางบััญชีียัังไม่่สมบููรณ์์เพื่่�อรายงาน มููลค่่าประมาณการดัังกล่่าวจะถููกปรัับปรุุง หรืือรัับรู้้�สิินทรััพย์์
หรืือหนี้้�สิินเพิ่่�มเติิมในระหว่่างช่่วงระยะเวลาในการวััดมููลค่่า เพื่่�อสะท้้อนผลของข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�ได้้รับ
ั เกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริงิ และสถานการณ์์
แวดล้้อมที่่�มีีอยู่่� ณ วัันที่่�ซื้้อ
� ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวมีีผลต่่อการวััดมููลค่่าของจำำ�นวนต่่าง ๆ ที่่�เคยรัับรู้้ไ� ว้้ ณ วัันที่่�ซื้้อ
�
การรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
การรวมธุรุ กิิจซึ่่�งเกิิดจากการโอนส่่วนได้้เสีียในกิิจการภายใต้้การควบคุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งควบคุุมกลุ่่�มบริิษััท ถืือเป็็นการเข้้าครอบครอง
เสมืือนว่่าได้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัน
ั ต้้นงวดของปีีเปรีียบเทีียบก่่อนหน้้าสุุดหรืือ ณ วัันที่่�มีีการรวมธุรุ กิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันแล้้วแต่่วัน
ั ใด
จะหลัังกว่่า เพื่่�อปรัับปรุุงงบการเงิินเปรีียบเทีียบ สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ได้้มาจะถููกรัับรู้้ด้
� ้วยมููลค่่าตามบััญชีีก่่อนการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
ภายใต้้การควบคุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีส่่วนควบคุุม ส่่วนประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของที่่�ได้้มาจากการรวมธุรุ กิิจถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของทุุนของกลุ่่�มบริิษััทเว้้นแต่่ส่่วนที่่�ได้้มานั้้�นได้้รับ
ั รู้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น เงิินสดจ่่ายในการรวมธุรุ กิิจรับ
ั รู้้โ� ดยตรงในส่่วนของ
เจ้้าของ
ผลการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจที่่�ถููกซื้้�อจะรวมอยู่่�ในงบการเงิินรวมของผู้้�ซื้้อ
� นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�ต้้นงวดของงบการเงิินเปรีียบเทีียบหรืือวัันที่่�ธุรุ กิิจ
เหล่่านั้้�นอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันแล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า จนถึึงวัันที่่�การควบคุุมสิ้้�นสุุด
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บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อยเป็็นกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของกลุ่่�มบริิษััท การควบคุุมเกิิดขึ้้�นเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทเปิิดรับ
ั หรืือมีีสิิทธิิในผลตอบแทนผัันแปร
จากการเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการนั้้�นและมีีความสามารถในการใช้้อำ�ำ นาจเหนืือกิิจการนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินผลตอบแทนของกลุ่่�ม
บริิษััท งบการเงิินของบริิษััทย่่อยได้้รวมอยู่่�ในงบการเงิินรวม นัับแต่่วัน
ั ที่่�มีีการควบคุุมจนถึึงวัันที่่�การควบคุุมสิ้้�นสุุดลง
ส่่ วนได้้เสีี ยที่่�ไม่่มีอำ
ี �ำ นาจควบคุุม
ณ วัันที่่�ซื้้อ
� ธุรุ กิิจ กลุ่่�มบริิษััทวััดมููลค่่าส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมตามอััตราส่่วนได้้เสีียในสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ได้้มาจากผู้้�ถููกซื้้�อ
การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มบริิษััทที่่�ไม่่ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทสููญเสีียอำำ�นาจการควบคุุมจะบัันทึึกบััญชีีโดยถืือเป็็นรายการ
ในส่่วนของเจ้้าของ
การสููญเสีี ยการควบคุุม
เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทสููญเสีียการควบคุุมในบริิษััทย่่อย กลุ่่�มบริิษััทตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของบริิษััทย่่อยนั้้�นออก รวมถึึงส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีี
อำำ�นาจควบคุุมและส่่วนประกอบอื่่�นในส่่วนของเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทย่่อยนั้้�น กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการสููญเสีียการควบคุุม
ในบริิษััทย่่อยรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อยเดิิมที่่�ยัง
ั คงเหลืืออยู่่�ให้้วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�สููญเสีียการ
ควบคุุม
ส่่ วนได้้เสีี ยในเงิินลงทุุนที่่�บัน
ั ทึึกตามวิิธีส่
ี ่ วนได้้เสีี ย
ส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทในเงิินลงทุุนที่่�บัน
ั ทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียประกอบด้้วยส่่วนได้้เสีียในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
บริิษััทร่่วมเป็็นกิิจการที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญโดยมีีอำำ�นาจเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายทางการเงิินและ
การดำำ�เนิินงานแต่่ไม่่ถึึงระดัับที่่�จะควบคุุมหรืือควบคุุมร่่วมในนโยบายดัังกล่่าว การร่่วมค้้าเป็็นการร่่วมการงานที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีการควบคุุมร่่วม
ในการงานนั้้�น โดยมีีสิิทธิิในสิินทรััพย์์สุุทธิิของการร่่วมการงานนั้้�นมากกว่่าการมีีสิิทธิิในสิินทรััพย์์และภาระผููกพัันในหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ร่่วมการงานนั้้�น
ส่่วนได้้เสีียในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าบัันทึึกบััญชีีตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย โดยรัับรู้้ร� ายการเมื่่�อเริ่่ม
� แรกด้้วยราคาทุุนซึ่่�งรวมถึึงต้้นทุุนการทำำ�
รายการ ภายหลัังการรัับรู้้ร� ายการเริ่่ม
� ของเงิินลงทุุนที่่�บัน
ั ทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
� แรก ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
ของกลุ่่�มบริิษััท จะถููกบัันทึึกในงบการเงิินรวมจนถึึงวัันที่่�กลุ่่�มบริิษััทสููญเสีียความมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญหรืือการควบคุุมร่่วม
การตััดรายการในงบการเงิินรวม
ยอดคงเหลืือและรายการบััญชีีระหว่่างกิิจการในกลุ่่�ม รวมถึึงรายได้้หรืือค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงซึ่่�งเป็็นผลมาจากรายการระหว่่างกิิจการ
ในกลุ่่�ม ถููกตััดรายการในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม กำำ�ไรที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงซึ่่�งเป็็นผลมาจากรายการกัับบริิษััทร่่วมและกิิจการที่่�ควบคุุม
ร่่วมกัันถููกตััดรายการกัับเงิินลงทุุนเท่่าที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีส่่วนได้้เสีียในกิิจการที่่�ถููกลงทุุนนั้้�น ขาดทุุนที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงถููกตััดรายการใน
ลัักษณะเดีียวกัับกำำ�ไรที่่�ยัง
ั ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง แต่่เท่่าที่่�เมื่่�อไม่่มีีหลัักฐานการด้้อยค่่าเกิิดขึ้้�น

(ข)

เงิินตราต่่างประเทศ

รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท โดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินและเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่�รายงาน แปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อัต
ั รา
แลกเปลี่่�ยน ณ วัันนั้้�น
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเกิิดจากรายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศซึ่่�งบัันทึึกตามเกณฑ์์ราคาทุุนเดิิม แปลงค่่าเป็็นสกุุล
เงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่า ให้้รับ
ั รู้้เ� ป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดบััญชีีนั้้�น
หน่่วยงานในต่่างประเทศ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินของหน่่วยงานในต่่างประเทศ รวมถึึงค่่าความนิิยมและรายการปรัับปรุุงมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการซื้้�อหน่่วยงานใน
ต่่างประเทศ แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�รายงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ยของหน่่วยงานในต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อัต
ั ราแลกเปลี่่ย
� นถััวเฉลี่่ย
� ที่่ใ� กล้้เคีียงกัับอััตรา ณ วัันที่่เ� กิิดรายการ
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดจากการแปลงค่่า บัันทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และแสดงเป็็นรายการผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น จนกว่่ามีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป ยกเว้้นผลต่่างจากการแปลงค่่าที่่�ถููกปัันส่่วนให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
เมื่่�อหน่่วยงานต่่างประเทศถููกจำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดหรืือเพีียงบางส่่วนที่่�ทำำ�ให้้สููญเสีียการควบคุุม ความมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
หรืือการควบคุุมร่่วมกััน ผลสะสมของผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานต่่างประเทศนั้้�นต้้องถููกจััดประเภทเป็็นกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกำำ�ไรขาดทุุนจากการจำำ�หน่่าย หากกลุ่่�มบริิษััทจำำ�หน่่ายส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อยเพีียงบางส่่วนแต่่ยัง
ั คงมีีการ
ควบคุุม ผลสะสมต้้องถููกปัันสััดส่่วนให้้กัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หากกลุ่่�มบริิษััทจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมหรืือการร่่วม
ค้้าเพีียงบางส่่วนโดยที่่�กลุ่่�มบริิษััทยัังคงมีีอิิทธิิพลหรืือการควบคุุมร่่วมที่่�มีีสาระสำำ�คััญอยู่่� กลุ่่�มบริิษััทต้้องจััดประเภทยอดสะสมบางส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนรายการที่่�เป็็นตััวเงิินที่่�เป็็นลููกหนี้้�หรืือเจ้้าหนี้้�กัับหน่่วยงานในต่่างประเทศ ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวมิิได้้คาดหมายว่่า
จะมีีแผนการชำำ�ระหนี้้�หรืือไม่่มีีความเป็็นไปได้้ว่า่ จะชำำ�ระเงิินในอนาคตอัันใกล้้ กำำ�ไรและขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากรายการทางการเงิิน
ดัังกล่่าวจะถููกพิิจารณาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ และรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และแสดงเป็็นรายการ
ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น จนกว่่ามีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนนั้้�นออกไป

(ค) อนุุพัันธ์์
อนุุพัันธ์์ได้้ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศและความเสี่่�ยงของอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน กิิจกรรมจััดหาเงิิน และกิิจกรรมลงทุุน อนุุพัันธ์์ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อค้้า อย่่างไรก็็ตาม อนุุพัันธ์์ที่่�ไม่่เข้้า
เงื่่�อนไข การกำำ�หนดให้้เป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงถืือเป็็นรายการเพื่่�อค้้า
อนุุพัันธ์์จะถููกบัันทึึกบััญชีีเมื่่�อเริ่่ม
� แรกด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดจากการทำำ�รายการดัังกล่่าวบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
การวััดมููลค่่าใหม่่ภายหลัังการบัันทึึกครั้้�งแรกใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าใหม่่ให้้เป็็นมููลค่่ายุุติิธรรมบัันทึึกในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนทัันทีี อย่่างไรก็็ตามหากอนุุพัันธ์์เข้้าเงื่่�อนไขมีีไว้้เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง การบัันทึึกรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการ
ตีีราคาจะขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของการป้้องกัันความเสี่่�ยง (ดููนโยบายการบััญชีีข้้อ 4 (ง))
มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยถืือตามราคาอ้้างอิิงของนายหน้้า ณ วัันที่่�รายงาน ราคาอ้้างอิิงเหล่่านั้้�นสามารถทดสอบ
หาความสมเหตุุสมผลได้้โดยการคิิดลดประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคต ภายใต้้ข้อ
้ กำำ�หนดต่่าง ๆ และวัันสิ้้�นสุุดของแต่่ละสััญญา และ
โดยการใช้้อัต
ั ราดอกเบี้้�ยในท้้องตลาดของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�คล้้ายคลึึงกััน ณ วัันที่่�รายงาน
หากมีีราคาตลาด มููลค่่ายุุติิธรรมของสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าถืือตามราคาตลาดของสััญญาล่่วงหน้้า ณ วัันที่่ร� ายงาน ในกรณีี
ที่่ไ� ม่่มีีราคาตลาด ประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมโดยการคิิดลดจากผลต่่างระหว่่างราคาล่่วงหน้้าตามสััญญา กัับราคาล่่วงหน้้าของสััญญาปััจจุุบัน
ั
ณ วัันที่่ร� ายงานที่่ค
� รบกำำ�หนดในวัันเดีียวกััน โดยใช้้อัต
ั ราดอกเบี้้�ยประเภทที่่ใ� ช้้กับ
ั ธุรุ กรรมการเงิินที่่ป
� ลอดความเสี่่�ยง เช่่น พัันธบััตรรััฐบาล
สััญญาอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าและสััญญาราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ล่่วงหน้้าได้้แสดงเป็็นรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิินและรัับรู้้เ� มื่่�อมีีการชำำ�ระเงิิน

(ง)

การป้้องกัันความเสี่่� ยง  

การป้้องกัันความเสี่่� ยงจากกระแสเงิินสด
ในกรณีีที่่�นำำ�เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารอนุุพัันธ์์มาใช้้เพื่่�อป้้องกัันการเปลี่่�ยนแปลงในกระแสเงิินสดของรายการสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน
ที่่�บัน
ั ทึึกในบััญชีี หรืือของรายการที่่�คาดว่่ามีีโอกาสเกิิดขึ้้�นค่่อนข้้างสููงซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรหรืือขาดทุุน การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม
ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดเฉพาะส่่วนที่่�มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และแสดงเป็็นรายการป้้องกัันความ
เสี่่�ยงกระแสเงิินสดในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ส่่วนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หากการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินทางการเงิิน กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงจะถููกรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� โดยไม่่นำำ�ไปรวมไว้้ในต้้นทุุนเริ่่ม
� แรกของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�ถููกป้้องกััน
ความเสี่่�ยง แต่่จะถููกบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และจะรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีีการรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น
เสมืือนเป็็นการจััดประเภทรายการใหม่่
หากการป้้องกัันความเสี่่�ยงของรายการที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินทางการเงิินใน
เวลาต่่อมา กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในส่่วนที่่�บัน
ั ทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� จะถููกจััดประเภทจากส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีี
การรัับรู้้�กำำ�ไรหรืือขาดทุุนของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�นเสมืือนเป็็นการจััดประเภทรายการใหม่่
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งบการเงิน

การบัันทึึกบัญ
ั ชีีเมื่่�อหยุุดป้้องกัันความเสี่่� ยง
การบััญชีีเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงเลิิกใช้้โดยไม่่ปรัับปรุุงย้้อนหลััง เมื่่�อเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงหมดอายุุหรืือถููกขาย ถููกเพิิกถอน
หรืือได้้ใช้้สิิทธิิตามสััญญาแล้้ว หรืือไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการบัันทึึกบััญชีีเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงอีีกต่่อไป กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินเพื่่�อใช้้ป้อ
้ งกัันความเสี่่�ยงซึ่่�งเดิิมบัันทึึกสะสมไว้้ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ยัง
ั คงไว้้ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และ
รัับรู้้เ� มื่่�อรายการที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้บัน
ั ทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ในกรณีีรายการที่่�คาดไว้้ไม่่เกิิดขึ้้�น กำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมซึ่่�งเดิิมแสดงไว้้ใน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี

(จ)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดในงบกระแสเงิินสดประกอบด้้วย ยอดเงิินสด ยอดเงิินฝากธนาคารประเภทเผื่่�อเรีียก และเงิินลงทุุนระยะ
สั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคารซึ่่�งจะต้้องชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถามถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมจััดหาเงิินในงบกระแสเงิินสด

(ฉ)

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น
�

ลููกหนี้้�รับ
ั รู้้เ� มื่่�อกลุ่่�มบริิษััทมีีสิิทธิิที่่�ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รับ
ั สิ่่�งตอบแทนตามสััญญา หากกลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายได้้ก่่อนที่่�จะมีีสิิทธิิที่่�
ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รับ
ั สิ่่�งตอบแทน จำำ�นวนสิ่่�งตอบแทนนั้้�นจะรัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
ลููกหนี้้�แสดงในราคาตามใบแจ้้งหนี้้�หัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ ซึ่่�งประเมิินโดยการวิิเคราะห์์ประวััติิการชำำ�ระหนี้้� และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการ
ชำำ�ระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า หนี้้�สููญจะถููกตััดจำ�ำ หน่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาวััดมููลค่่าของสิ่่�งตอบแทนที่่�กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะได้้รับ
ั หัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

(ช)

สิิ นค้้าคงเหลืือ

สิินค้้าคงเหลืือแสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รับ
ั แล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ�กว่่า
ต้้นทุุนของสิินค้้าคำำ�นวณโดยใช้้วิธีีถั
ิ ัวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนััก ต้้นทุุนสิินค้้าประกอบด้้วยราคาทุุนที่่�ซื้้อ
� ต้้นทุุนแปลงสภาพหรืือต้้นทุุนอื่่�นเพื่่�อให้้
สิินค้้าอยู่่�ในสถานที่่�และสภาพปััจจุุบัน
ั ในกรณีีของสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและสิินค้้าระหว่่างผลิิตที่่�ผลิิตเอง ต้้นทุุนสิินค้้าคำำ�นวณโดยการใช้้ต้้นทุุน
มาตรฐานซึ่่�งได้้รับ
ั การปรัับปรุุงให้้ใกล้้เคีียงกัับราคาทุุนถััวเฉลี่่�ยรวมการปัันส่่วนของค่่าโสหุ้้�ยการผลิิตอย่่างเหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงระดัับ
กำำ�ลัังการผลิิตตามปกติิ
มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รับ
ั เป็็นการประมาณราคาที่่�จะขายได้้จากการดำำ�เนิินธุรุ กิิจปกติิหัักด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�จำ�ำ เป็็นโดยประมาณในการผลิิตจนเสร็็จ
และขาย

(ซ) สิิ นทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนที่่�จัด
ั ประเภทเป็็นสิิ นทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน (หรืือกลุ่่�มสิินทรััพย์์ที่่�ยกเลิิกซึ่่�งประกอบด้้วยสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน) ที่่�จัด
ั ประเภทเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายเมื่่�อมีี
ความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ในระดัับสููงมากที่่�มููลค่่าที่่�จะได้้รับ
ั คืืนส่่วนใหญ่่มาจากการขายมากกว่่ามาจากการใช้้สิินทรััพย์์นั้้�นต่่อไป สิินทรััพย์์
(หรืือส่่วนประกอบของกลุ่่�มสิินทรััพย์์ที่่�ยกเลิิก) วััดมููลค่่าด้้วยจำำ�นวนที่่�ต่ำำ�กว่่าระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีกัับมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับกลุ่่�มสิินทรััพย์์ที่่�ยกเลิิกนำำ�ไปปัันส่่วนให้้กัับค่่าความนิิยมเป็็นลำำ�ดัับแรก แล้้วจึึงปัันส่่วนให้้กัับยอดคงเหลืือ
ของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตามสััดส่่วน ยกเว้้นไม่่ปัน
ั ส่่วนรายการขาดทุุนให้้กัับสิินค้้าคงเหลืือ สิินทรััพย์์ทางการเงิิน สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอ
การตััดบัญ
ั ชีี และอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสำำ�หรัับการจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายหรืือถืือไว้้
เพื่่�อจ่่ายให้้แก่่ผู้�เ้ ป็็นเจ้้าของในครั้้�งแรกและผลกำำ�ไรและขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าในภายหลัังรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนและที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ถููกจััดประเภทเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายจะหยุุดบัันทึึกค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายหรืือค่่าเสื่่�อม
ราคา รวมถึึงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียก็็จะหยุุดบัันทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

(ฌ) เงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยและการร่่วมค้้า
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยและการร่่วมค้้า ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท บัันทึึกบััญชีีโดยใช้้วิธีี
ิ ราคาทุุนส่่วนการบัันทึึกบััญชีี
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าในงบการเงิินรวมใช้้วิธีีส่
ิ ่วนได้้เสีีย
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และตราสารทุุนอื่่�น
ตราสารหนี้้�ซึ่�ง
่ กลุ่่�มบริิษััทตั้้�งใจและสามารถถืือจนครบกำำ�หนดจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบ
กำำ�หนดแสดงในราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่ายหัักด้้วยขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้อ
� มากัับมููลค่่าไถ่่ถอนของ
ตราสารหนี้้�จะถููกตััดจ่า่ ยโดยวิิธีีอัต
ั ราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริงิ ตลอดอายุุของตราสารหนี้้�ที่่�เหลืือ
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ตราสารทุุนซึ่่�งเป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ภายหลัังการรัับรู้้�มููลค่่าในครั้้�งแรก เงิินลงทุุน
เผื่่�อขายแสดงในมููลค่่ายุุติิธรรม และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไม่่ใช่่ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากสกุุลเงิินตราต่่างประเทศของรายการ
ที่่�เป็็นตััวเงิิน บัันทึึกโดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ส่่วนผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศรัับรู้้ใ� น
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อมีีการตััดจำ�ำ หน่่ายเงิินลงทุุน จะรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยตรงเข้้ากำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน ในกรณีีที่่�เป็็นเงิินลงทุุนประเภทที่่�มีีดอกเบี้้�ย จะต้้องบัันทึึกดอกเบี้้�ยในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีอัต
ั ราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริงิ
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่�งไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดแสดงในราคาทุุนหัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
มููลค่่ายุุติิธรรมของหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายจะใช้้ราคาเสนอซื้้�อ ณ วัันที่่�รายงาน
เงิินลงทุุนในงานศิิลป์์
งานศิิลป์์ ได้้แก่่ ทรััพย์์สิินที่่�ถืือครองเพื่่�อหาประโยชน์์จากมููลค่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�ได้้รับ
ั และมููลค่่าตามบััญชีีและรวมถึึงกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมจากการตีีราคา
หลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น จะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในกรณีีที่่�กลุ่่�มบริิษััทจำำ�หน่่ายบางส่่วนของเงิินลงทุุนที่่�ถืืออยู่่� การคำำ�นวณต้้นทุุนสำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�จำ�ำ หน่่ายไปและเงิินลงทุุนที่่�ยัง
ั ถืืออยู่่�ใช้้วิธีี
ิ
ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนััก ปรัับใช้้กัับมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนที่่�เหลืืออยู่่�ทั้้�งหมด

(ญ) อสัั งหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนได้้แก่่อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ถืือครองเพื่่�อหาประโยชน์์จากรายได้้ค่่าเช่่าหรืือจากมููลค่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือทั้้�งสองอย่่าง
ทั้้�งนี้้�ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อขายตามปกติิธุรุ กิิจหรืือใช้้ในการผลิิตหรืือจััดหาสิินค้้าหรืือให้้บริิการหรืือใช้้ในการบริิหารงาน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ต้้นทุุนรวมค่่าใช้้จ่า่ ยทางตรงเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ต้้นทุุนการก่่อสร้้างที่่�กิิจการก่่อสร้้างเองรวมถึึงต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
ค่่าแรงทางตรงและต้้นทุุนทางตรงอื่่�นเพื่่�อให้้อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนอยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งานและรวมถึึงต้้นทุุนการกู้้�ยืม
ื
ค่่าเสื่่�อมราคาจะบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ซึ่่�งคำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ
ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

10	ถึึง 50	ปีี
5	ถึึง 45	ปีี

กลุ่่�มบริิษััทไม่่คิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง

(ฎ) ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
การรัับรู้้แ
� ละการวััดมููลค่่า
สิิ นทรััพย์์ที่่�เป็็นกรรมสิิ ทธิ์์ข
� องกิิจการ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ยกเว้้นที่่�ดิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยราคาที่่�ตีีใหม่่
ราคาที่่�ตีีใหม่่หมายถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมซึ่่�งกำำ�หนดจากเกณฑ์์การใช้้งานของสิินทรััพย์์ที่่�มีีอยู่่�จริิง ณ วัันที่่�มีีการตีีราคาใหม่่หัักด้้วยค่่าเผื่่�อการ
ด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
ราคาทุุนรวมถึึงต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้มาของสิินทรััพย์์ ต้้นทุุนของการก่่อสร้้างสิินทรััพย์์ที่่�กิิจการก่่อสร้้างเอง รวมถึึงต้้นทุุน
ของวััสดุุ แรงงานทางตรง และต้้นทุุนทางตรงอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สิินทรััพย์์นั้้�นอยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อมจะใช้้งานได้้
ตามความประสงค์์ ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน การขนย้้าย การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์และต้้นทุุนการกู้้�ยืม
ื นอกจากนี้้�ต้้นทุุนอาจรวมถึึง
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดจากการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่�งถููกโอนจากกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� สำำ�หรัับเครื่่�องมืือที่่�ควบคุุมโดยลิิขสิิทธิ์์ซ
่ ไม่่สามารถทำำ�งานได้้โดยปราศจากลิิขสิิทธิ์์ซ
� อฟต์์แวร์์ซึ่�ง
� อฟต์์แวร์์นั้้�นให้้ถืือว่่า
ลิิขสิิทธิ์์ซ
� อฟต์์แวร์์ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุปกรณ์์
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งบการเงิน

ส่่วนประกอบของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์แต่่ละรายการที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่เท่่ากัันต้้องบัันทึึกแต่่ละส่่วนประกอบที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
แยกต่่างหากจากกััน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ คืือผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รับ
ั จากการจำำ�หน่่ายกัับมููลค่่าตามบััญชีี
ของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ โดยรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิิ นทรััพย์์ที่่�เช่่า
การเช่่าซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทได้้รับ
ั ส่่วนใหญ่่ของความเสี่่�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรััพย์์สิินที่่�เช่่านั้้�น ๆ ให้้จัด
ั ประเภทเป็็นสััญญาเช่่า
การเงิิน ส่่วนที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ได้้มาโดยทำำ�สััญญาเช่่าการเงิินบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหรืือมููลค่่าปััจจุุบัน
ั ของจำำ�นวน
เงิินขั้้�นต่ำำ�ที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าแล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�กว่่าหัักด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ค่่าเช่่าที่่�ชำ�ำ ระจะแยก
เป็็นส่่วนที่่�เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิินและส่่วนที่่�จะหัักจากหนี้้�ตามสััญญา เพื่่�อทำำ�ให้้อัต
ั ราดอกเบี้้�ยแต่่ละงวดเป็็นอััตราคงที่่�สำำ�หรัับยอดคงเหลืือ
ของหนี้้�สิิน ค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิินจะบัันทึึกโดยตรงในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิิ นทรััพย์์ที่่�ตีีราคาใหม่่
การตีีราคาใหม่่ดำำ�เนิินการโดยผู้้�เชี่่ย
� วชาญในการประเมิินราคาที่่�มีีความเป็็นอิิสระอย่่างสม่ำำ�เสมอ กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายในการประเมิินราคา
ที่่�ดิินทุุก ๆ สามถึึงห้้าปีี หรืือเมื่่�อมีีปััจจัย
ั ที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อมููลค่่าที่่�ดิิน เพื่่�อให้้มั่่น
ั
� ใจว่่าราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้รับ
การประเมิินไม่่แตกต่่างอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจากมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่�รายงาน
มููลค่่าของสิินทรััพย์์ส่่วนที่่�ตีีเพิ่่�มขึ้้�นจะบัันทึึกไปยัังกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และแสดงเป็็น “ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์” ใน
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ยกเว้้นกรณีีที่่�เคยประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์ลดลงและรัับรู้้�ขาดทุุนในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของสิินทรััพย์์
ชิ้้น
� เดีียวกัันนั้้�นแล้้ว ในกรณีีที่่�มููลค่่าของสิินทรััพย์์ลดลงจากการตีีราคาใหม่่ จะบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสำำ�หรัับมููลค่่าที่่�ลดลงเฉพาะจำำ�นวนที่่�
ลดลงมากกว่่าส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์ที่่�เคยบัันทึึกไว้้ครั้้ง� ก่่อนในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� ของสิินทรััพย์์ชิ้้น
� เดีียวกัันนั้้�น ในกรณีี
ที่่�มีีการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�ตีีราคาใหม่่ ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาของสิินทรััพย์์ที่่�จำ�ำ หน่่ายจะโอนโดยตรงไปยัังกำำ�ไรสะสมและไม่่รวมในการ
คำำ�นวณกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลััง
ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนส่่วนประกอบจะรัับรู้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ถ้้ามีีความเป็็นไปได้้
ค่่อนข้้างแน่่ที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะได้้รับ
ั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากรายการนั้้�น และสามารถวััดมููลค่่าต้้นทุุนของรายการนั้้�นได้้อย่่าง
น่่าเชื่่�อถืือ ชิ้้น
� ส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดจำ�ำ หน่่ายตามมููลค่่าตามบััญชีี ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นประจำำ�จะรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่� อมราคา
ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่�อมสภาพของรายการอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือต้้นทุุนในการ
เปลี่่�ยนแทนอื่่�น หัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์
ค่่าเสื่่�อมราคาบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของส่่วนประกอบ
ของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
ถัังไม้้โอ๊๊ค	
เครื่่�องตกแต่่ง ติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ

3	ถึึง
1.5	ถึึง
5	ถึึง
3	ถึึง
10	ถึึง
3	ถึึง
3	ถึึง

30	ปีี
40	ปีี
33	ปีี
40	ปีี
20	ปีี
15	ปีี
10	ปีี

กลุ่่�มบริิษััทไม่่คิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง
วิิธีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา อายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์และมููลค่่าคงเหลืือ ถููกทบทวนอย่่างน้้อยที่่�สุุดทุุกสิ้้�นรอบปีีบัญ
ั ชีี และปรัับปรุุงตาม
ความเหมาะสม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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(ฏ) สิิ นทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตน
ค่่าความนิิยม
ค่่าความนิิยมที่่�เกิิดจากการซื้้�อกิิจการของบริิษััทย่่อยรัับรู้้ใ� นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน การรัับรู้้�มููลค่่าเริ่่ม
� แรกของค่่าความนิิยมได้้อธิิบายใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน 4 (ก) ภายหลัังจากการรัับรู้้เ� ริ่่ม
� แรก ค่่าความนิิยมจะถููกวััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนหัักผลขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่าสะสม สำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�บัน
ั ทึึกตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย มููลค่่าตามบััญชีีของค่่าความนิิยมรวมอยู่่�ในมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุน และ
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในเงิินลงทุุนต้้องไม่่ถููกปัันส่่วนให้้สิินทรััพย์์ใด ๆ ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนรวมถึึง
ค่่าความนิิยม
รายจ่่ายในการวิิจัย
ั และพััฒนา
รายจ่่ายในขั้้�นตอนการวิิจัย
ั ได้้แก่่ การสำำ�รวจตรวจสอบเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งความรู้้�ความเข้้าใจใหม่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์หรืือทางด้้านเทคนิิค รัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ขั้้�นตอนพััฒนาเกี่่�ยวข้้องกัับแผนงานหรืือการออกแบบสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการใหม่่หรืือปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม รายจ่่ายที่่�เกิิด
จากการพััฒนารัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อสามารถวััดมููลค่่าของรายการต้้นทุุนการพััฒนาได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ ผลิิตภััณฑ์์หรืือกระบวนการ
นั้้�นมีีความเป็็นไปได้้ทางเทคนิิคและทางการค้้า ซึ่่�งมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคต และกลุ่่�มบริิษััทมีีความ
ตั้้�งใจและมีีทรััพยากรเพีียงพอที่่�จะนำำ�มาใช้้เพื่่�อทำำ�ให้้การพััฒนาเสร็็จสิ้้�นสมบููรณ์์ และนำำ�สิินทรััพย์์มาใช้้ประโยชน์์หรืือนำำ�มาขายได้้ รายจ่่าย
ในการพััฒนารัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์รวมถึึงต้้นทุุนสำำ�หรัับวััตถุุดิิบ ต้้นทุุนแรงงานทางตรง ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงในการจััดเตรีียมสิินทรััพย์์
เพื่่�อให้้สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ตามประสงค์์และต้้นทุุนการกู้้�ยืม
ื สามารถนำำ�มารวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของราคาทุุนของสิินทรััพย์์ รายจ่่ายในการ
พััฒนาอื่่�นรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
รายจ่่ายในการพััฒนาซึ่่�งรัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสมและผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม
สิิ นทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น ๆ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น ๆ ที่่�กลุ่่�มบริิษััทซื้้�อมาและมีีอายุุการใช้้งานจำำ�กััด วััดมููลค่่าด้้วยในราคาทุุนหัักค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสมและผลขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่าสะสม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นที่่�กลุ่่�มได้้มาและมีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอน ได้้แก่่ เครื่่�องหมายการค้้า วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนสุุทธิิจากผล
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และไม่่ได้้คำำ�นวณค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย แต่่จะมีีการทดสอบการด้้อยค่่าทุุกปีีหรืือบ่่อยขึ้้�นเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่า
การประเมิินการจััดประเภทของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนเป็็นประเภทที่่�อายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนได้้มีีการทบทวนทุุกปีี
สิิ ทธิิการเช่่า
สิิทธิิการเช่่าแสดงในราคาทุุนหัักค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสมและผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม
รายจ่่ายภายหลัังการรัับรู้้รา
� ยการ
รายจ่่ายภายหลัังการรัับรู้้ร� ายการจะรัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์เมื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคต โดยรวมเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�สามารถระบุุ
ได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นรวมถึึงค่่าความนิิยมและตราผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย  
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายคำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือจำำ�นวนอื่่�นที่่�ใช้้แทนราคาทุุนหัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือ
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่จะสะท้้อนรููปแบบที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคต
จากสิินทรััพย์์นั้้�นตามระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนซึ่่�งไม่่รวมค่่าความนิิยม โดยเริ่่ม
� ตััดจำ�ำ หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีี
ตััวตนเมื่่�อสิินทรััพย์์นั้้�นพร้้อมที่่�จะให้้ประโยชน์์
ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั ประโยชน์์สำำ�หรัับปีีปัจจุุบั
ั
น
ั และปีีเปรีียบเทีียบแสดงได้้ดัังนี้้�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
2	ถึึง 10	ปีี
เครื่่�องหมายการค้้า
8	ถึึง 20	ปีี หรืือไม่่ทราบแน่่นอน
ลิิขสิิทธิ์์�
10	ปีี หรืือไม่่ทราบแน่่นอน
สิิทธิิการดำำ�เนิินกิิจการ
5	ถึึง 10	ปีี
ความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
9	ถึึง 20	ปีี
สิิทธิิบัต
ั ร
10	ปีี
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายของสิิทธิิการเช่่าบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุของสััญญา
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งบการเงิน

(ฐ)

การด้้อยค่่า

ยอดสิินทรััพย์์ตามบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััทได้้รับ
ั การทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�จะ
ทำำ�การประมาณมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืน สำำ�หรัับค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่ทราบแน่่นอนหรืือ
ยัังไม่่พร้้อมใช้้งาน จะประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนทุุกปีี ในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้้เ� มื่่�อมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สููงกว่่ามููลค่่าที่่�จะได้้รับ
ั คืืน ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เว้้นแต่่เมื่่�อมีีการกลัับรายการการประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์เพิ่่�มของสิินทรััพย์์ชิ้้น
� เดีียวกัันที่่�เคยรัับรู้้ใ� นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีการ
ด้้อยค่่าในเวลาต่่อมา ในกรณีีนี้้�จะรัับรู้้ใ� นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อมีีการลดลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเผื่่�อขาย ซึ่่�งได้้บัน
ั ทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีความชััดเจนว่่าสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีการด้้อยค่่า ยอดขาดทุุนซึ่่�งเคยบัันทึึกในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยไม่่ต้้องปรัับกัับยอดสิินทรััพย์์
ทางการเงิินดัังกล่่าว ยอดขาดทุุนที่่�บัน
ั ทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้อ
� กัับมููลค่่ายุุติิธรรมในปััจจุุบัน
ั ของสิินทรััพย์์
หัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น ๆ ซึ่่�งเคยรัับรู้้แ
� ล้้วในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การคำำ�นวณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้จนกว่่าจะครบกำำ�หนดที่่�บัน
ั ทึึกโดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย คำำ�นวณโดยการหามููลค่่าปััจจุุบัน
ั
ของประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะได้้รับ
ั ในอนาคต คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริงิ
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของสิินทรััพย์์ทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายคำำ�นวณโดยอ้้างอิิงถึึงมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมายถึึง มููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์หัักต้้นทุุนในการขายแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์ ประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะได้้รับ
ั
ในอนาคตจะคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัน
ั โดยใช้้อัต
ั ราคิิดลดก่่อนคำำ�นึึงภาษีีเงิินได้้เพื่่�อให้้สะท้้อนมููลค่่าที่่�อาจประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบัน
ั ซึ่่�งแปร
ไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดรัับโดยอิิสระจากสิินทรััพย์์อื่่น
� จะพิิจารณามููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนรวมกัับหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดที่่�สิินทรััพย์์นั้้�นเกี่่�ยวข้้องด้้วย
การกลัับรายการด้้อยค่่า
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกกลัับรายการ เมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนเพิ่่�มขึ้้�นในภายหลััง และการเพิ่่�มขึ้้�นนั้้�น
สััมพัันธ์์โดยตรงกัับขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�เคยรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�บัน
ั ทึึกโดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย
การกลัับรายการจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ส่่วนสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารทุุนที่่�จัด
ั ประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย การกลัับ
รายการจะถููกรัับรู้้โ� ดยตรงในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมจะไม่่มีีการปรัับปรุุงกลัับรายการ ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทาง
การเงิินอื่่�น ๆ ที่่�เคยรัับรู้้ใ� นงวดก่่อนจะถููกประเมิิน ณ ทุุกวัันที่่�ที่่�ออกรายงานว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููก
กลัับรายการ หากมีีการเปลี่่ย
� นแปลงประมาณการที่่ใ� ช้้ในการคำำ�นวณมููลค่่าที่่ค
� าดว่่าจะได้้รับ
ั คืืน ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููกกลัับรายการเพีียง
เท่่าที่่�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ไม่่เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีภายหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาหรืือค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย เสมืือนหนึ่่�งไม่่เคยมีีการบัันทึึก
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ามาก่่อน

(ฑ) หนี้้�สิินที่่�มีภ
ี าระดอกเบี้้�ย
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยบัันทึึกเริ่่ม
� แรกในมููลค่่ายุุติิธรรมหัักค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่�ยวกัับการเกิิดหนี้้�สิิน ภายหลัังจากการบัันทึึกหนี้้�สิินที่่�มีีภาระ
ดอกเบี้้�ยจะบัันทึึกต่่อมาโดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย ผลต่่างระหว่่างยอดหนี้้�เริ่่ม
� แรกและยอดหนี้้�เมื่่�อครบกำำ�หนดไถ่่ถอนจะบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนตลอดอายุุการกู้้�ยืม
ื โดยใช้้วิธีีอั
ิ ต
ั ราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริงิ

(ฒ) เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น
�
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� แสดงในราคาทุุน

(ณ) หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสัั ญญา
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาเป็็นภาระผููกพัันที่่�จะต้้องโอนสิินค้้าหรืือบริิการให้้กัับลููกค้้า หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญารัับรู้้เ� มื่่�อกลุ่่�มบริิษััทได้้รับ
ั ชำำ�ระหรืือ
มีีสิิทธิิที่่�ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รับ
ั สิ่่�งตอบแทนที่่�เรีียกคืืนไม่่ได้้จากลููกค้้าก่่อนที่่�กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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(ด) ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
โครงการสมทบเงิิน
ภาระผููกพัันในการสมทบเข้้าโครงการสมทบเงิินจะถููกรัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในรอบระยะเวลาที่่�พนัักงานได้้ทำำ�งานให้้กัับกิิจการ
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ภาระผููกพัันสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทจากโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ถููกคำำ�นวณแยกต่่างหากเป็็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์์ในอนาคตที่่�เกิิดจากการทำำ�งานของพนัักงานในงวดปััจจุุบัน
ั และงวดก่่อน ๆ ผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้มีีการคิิดลดกระแสเงิินสด
เพื่่�อให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุุบัน
ั
การคำำ�นวณภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�นจััดทำำ�โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาตเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยวิิธีี
คิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ ผลจากการคำำ�นวณอาจทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีสิินทรััพย์์เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งการรัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์จะใช้้มููลค่่าปััจจุุบัน
ั
ของประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจที่่�มีีในรููปของการได้้รับ
ั คืืนในอนาคตจากโครงการหรืือการหัักการสมทบเข้้าโครงการในอนาคต ในการคำำ�นวณ
มููลค่่าปััจจุุบัน
ั ของประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจได้้มีีการพิิจารณาถึึงความต้้องการเงิินทุุนขั้้�นต่ำำ�สำำ�หรัับโครงการต่่าง ๆ ของกลุ่่�มบริิษััท
ในการวััดมููลค่่าใหม่่ของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิ กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยจะถููก
รัับรู้้ร� ายการในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� ทัันทีี กลุ่่�มบริิษััทกำำ�หนดดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิโดยใช้้อัต
ั ราคิิดลดที่่�ใช้้
วััดมููลค่่าภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ ณ ต้้นปีี โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิซึ่�ง
่ เป็็นผล
มาจากการสมทบเงิินและการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ ดอกเบี้้�ยจ่่ายสุุทธิิและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการผลประโยชน์์รับ
ั รู้้ร� ายการใน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ของโครงการหรืือการลดขนาดโครงการ การเปลี่่�ยนแปลงในผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิการใน
อดีีต หรืือกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการลดขนาดโครงการต้้องรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุนจากการจ่่ายชำำ�ระ
ผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ผลประโยชน์์ระยะยาวอื่่�นของพนัักงาน
ภาระผููกพัันสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เป็็นผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเป็็นผลประโยชน์์ในอนาคตที่่�เกิิดจากการทำำ�งานของพนัักงานใน
งวดปััจจุุบัน
ั และงวดก่่อน ๆ ซึ่่�งผลประโยชน์์นี้้�ได้้คิิดลดกระแสเงิินสดเพื่่�อให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุุบัน
ั การวััดมููลค่่าใหม่่จะรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อ
เกิิดขึ้้�น
ผลประโยชน์์เมื่่�อเลิิกจ้้าง
ผลประโยชน์์เมื่่�อเลิิกจ้้างจะรัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเมื่่�อวัันใดวัันหนึ่่�งต่่อไปนี้้�เกิิดขึ้้�นก่่อน เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทไม่่สามารถยกเลิิกข้้อเสนอการให้้ผล
ประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้อีีกต่่อไป หรืือเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�ต้้นทุุนสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างหากระยะเวลาการจ่่ายผลประโยชน์์เกิินกว่่า 12 เดืือน
นัับจากวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์์เมื่่�อเลิิกจ้้างจะถููกคิิดลดกระแสเงิินสด
ผลประโยชน์์ระยะสั้้� นของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงานรัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยเมื่่�อพนัักงานทำำ�งานให้้หนี้้�สิินรัับรู้้ด้
� ้วยมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ หากกลุ่่�มบริิษััทมีีภาระ
ผููกพัันตามกฎหมายหรืือภาระผููกพัันโดยอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายอัันเป็็นผลมาจากการที่่�พนัักงานได้้ทำำ�งานให้้ในอดีีตและภาระผููกพัันนี้้�สามารถ
ประมาณได้้อย่่างสมเหตุุสมผล

(ต) การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
มููลค่่ายุุติิธรรมของหุ้้�น ณ วัันที่่�ให้้สิิทธิิแก่่พนัักงาน (ชำำ�ระด้้วยตราสารทุุน) รัับรู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยพร้้อม ๆ ไปกัับการเพิ่่�มขึ้้�นในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ตลอดระยะเวลาที่่�พนัักงานสามารถเข้้าใช้้สิิทธิิได้้อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข จำำ�นวนที่่�รับ
ั รู้้เ� ป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยจะถููกปรัับปรุุงเพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
แท้้จริงิ ซึ่่ง
� เข้้าเงื่่�อนไขการให้้บริิการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องและเงื่่�อนไขการได้้รับ
ั สิิทธิิที่ไ่� ม่่ใช่่เงื่่�อนไขเรื่่�องตลาดทุุน ซึ่่ง
� เป็็นจำำ�นวนที่่เ� ดิิมเคยรัับรู้้ต
� ามจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�เข้้าเงื่่�อนไขการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องและเงื่่�อนไขการได้้รับ
ั สิิทธิิที่่�ไม่่ใช่่เงื่่�อนไขเรื่่�องตลาดทุุน ณ วัันที่่�ได้้รับ
ั สิิทธิิ สำำ�หรัับเงื่่�อนไขการได้้รับ
ั
สิิทธิิที่่�ไม่่ใช่่เงื่่�อนไขการบริิการหรืือผลงาน มููลค่่ายุุติิธรรมของหุ้้�น ณ วัันที่่�ให้้สิิทธิิจะถููกวััดค่่าเพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงเงื่่�อนไขนั้้�นและไม่่มีีการปรัับปรุุง
สำำ�หรัับผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนที่่�คาดไว้้กัับผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
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(ถ) ประมาณการหนี้้�สิิน
ประมาณการหนี้้�สิินจะรัับรู้้�ก็็ต่่อเมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทมีีภาระผููกพัันตามกฎหมายหรืือภาระผููกพัันจากการอนุุมานที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัน
ั หรืือที่่�ก่่อตััว
ขึ้้�นอัันเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตซึ่่�งสามารถประมาณจำำ�นวนของภาระผููกพัันได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ และมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่า
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจะต้้องถููกจ่่ายไปเพื่่�อชำำ�ระภาระหนี้้�สิินดัังกล่่าว ประมาณการหนี้้�สิินพิิจารณาจากการคิิดลดกระแสเงิินสดที่่�จะจ่่าย
ในอนาคตโดยใช้้อัต
ั ราคิิดลดในตลาดปััจจุุบัน
ั ก่่อนคำำ�นึึงถึึงภาษีีเงิินได้้ เพื่่�อให้้สะท้้อนจำำ�นวนที่่�อาจประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบัน
ั ซึ่่�งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อหนี้้�สิิน ประมาณการหนี้้�สิินส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากเวลาที่่�ผ่่านไปรัับรู้้เ� ป็็นต้้นทุุนทางการเงิิน

(ท) การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
กลุ่่�มบริิษััทกำำ�หนดกรอบแนวคิิดของการควบคุุมเกี่่�ยวกัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม กรอบแนวคิิดนี้้�รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ประเมิินมููลค่่าซึ่่�งมีีความ
รัับผิิดชอบโดยรวมต่่อการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึงการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3 และรายงานโดยตรงต่่อผู้้�บริิหารสููงสุุดทาง
ด้้านการเงิิน
กลุ่่�มผู้้�ประเมิินมููลค่่ามีีการทบทวนข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ และปรัับปรุุงการวััดมููลค่่าที่่�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างสม่ำำ�เสมอ หากมีีการใช้้ข้อ
้ มููล
จากบุุคคลที่่�สามเพื่่�อวััดมููลค่่ายุุติิธรรม เช่่น ราคาจากนายหน้้า หรืือการตั้้�งราคา กลุ่่�มผู้้�ประเมิินได้้ประเมิินหลัักฐานที่่�ได้้มาจากบุุคคลที่่�สาม
ที่่�สนัับสนุุนข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับการวััดมููลค่่ารวมถึึงการจััดลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมว่่าเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินอย่่างเหมาะสม
ประเด็็นปััญหาของการวััดมููลค่่าที่่�มีีนััยสำำ�คััญจะถููกรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่่�มบริิษััท
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน กลุ่่�มบริิษััทใช้้ข้อ
้ มููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ มููลค่่ายุุติิธรรมเหล่่านี้้�ถููกจััด
ประเภทในแต่่ละลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมตามข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า ดัังนี้้�
•
•
•

ข้้อมููลระดัับ 1 เป็็นราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน
ข้้อมููลระดัับ 2 เป็็นข้้อมููลอื่่�นที่่สั
� ังเกตได้้โดยตรงหรืือโดยอ้้อมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์นั้้น
� หรืือหนี้้�สิินนั้้�นนอกเหนืือจากราคาเสนอซื้้�อขาย
ซึ่่�งรวมอยู่่�ในข้้อมููลระดัับ 1
ข้้อมููลระดัับ 3 ข้้อมููลที่่�ใช้้เป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้สำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น

หากข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินถููกจััดประเภทลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�แตกต่่างกััน การวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมโดยรวมจะถููกจััดประเภทในภาพรวมในระดัับเดีียวกัันตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมของข้้อมููลที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ�สุุดที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยรวม
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ก
� ารโอนระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�เกิิดการโอนขึ้้�น

(ธ)

ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างทางธุุรกิิจ

ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างทางธุุรกิิจ เกิิดขึ้้�นจากการปรัับโครงสร้้างทางธุรุ กิิจที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของ
กลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งเป็็นผลต่่างระหว่่างต้้นทุุนในการรวมธุุรกิิจกัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้สุุทธิิ ณ วัันที่่�รวมธุรุ กิิจ (ยกเว้้นกิิจการที่่�
ไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน จะปรัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ระบุุได้้ให้้เป็็นมููลค่่ายุุติิธรรม) โดยกลุ่่�มบริิษััทได้้ปรัับปรุุง
ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างทางธุุรกิิจแสดงไว้้ภายใต้้ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และจะตััดจำ�ำ หน่่ายเมื่่�อขายเงิินลงทุุนออกไป

(น) รายได้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบายการบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััท สำำ�หรัับรายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 3

(บ) รายได้้ค่่าเช่่า
รายได้้ค่่าเช่่าจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า ค่่าใช้้จ่า่ ยเริ่่ม
� แรกที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นการเฉพาะเพื่่�อให้้เกิิดสััญญาเช่่ารัับรู้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่าเช่่าทั้้�งสิ้้�นตามสััญญา ค่่าเช่่าที่่�อาจเกิิดขึ้้�นรัับรู้้เ� ป็็นรายได้้ในรอบระยะเวลาบััญชีี
ซึ่่�งค่่าเช่่านั้้�นเกิิดขึ้้�น

(ป) รายได้้จากการลงทุุน
รายได้้จากการลงทุุนประกอบด้้วยเงิินปัันผลและดอกเบี้้�ยรัับจากการลงทุุนและเงิินฝากธนาคาร โดยเงิินปัันผลรัับบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในวัันที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รับ
ั เงิินปัันผล และดอกเบี้้�ยรัับบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามเกณฑ์์คงค้้าง
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(ผ) ต้้นทุุนทางการเงิิน
ดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในทำำ�นองเดีียวกัันบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุนในงวดที่่�ค่่าใช้้จ่า่ ยดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น ยกเว้้นในกรณีีที่่�มีีการบัันทึึกเป็็น
ต้้นทุุนส่่วนหนึ่่�งของสิินทรััพย์์ อัันเป็็นผลมาจากการใช้้เวลายาวนานในการจััดหา ก่่อสร้้าง หรืือการผลิิตสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวก่่อนที่่�จะนำำ�มาใช้้
เองหรืือเพื่่�อขาย

(ฝ) สัั ญญาเช่่า
รายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
การประเมิินว่่าข้้อตกลงประกอบด้้วยสัั ญญาเช่่าหรือ
ื ไม่่
ณ วัันที่่�เริ่่ม
� ต้้นข้้อตกลง กลุ่่�มบริิษััทจะพิิจารณาว่่าข้้อตกลงดัังกล่่าวประกอบด้้วยสััญญาเช่่า หรืือมีีสััญญาเช่่าเป็็นส่่วนประกอบหรืือไม่่
โดยพิิจารณาจากสิินทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้้าการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อตกลงนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจง และ
ข้้อตกลงนั้้�นจะนำำ�ไปสู่่�สิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์ ถ้้าทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีสิิทธิิในการควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่�เริ่่ม
� ต้้นข้้อตกลง หรืือมีีการประเมิินข้้อตกลงใหม่่ กลุ่่�มบริิษััทแยกค่่าตอบแทนสำำ�หรัับสััญญาเช่่า และส่่วนที่่�เป็็นองค์์ประกอบอื่่�นโดย
ใช้้มููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นเกณฑ์์ในการแยก หากกลุ่่�มบริิษััทสรุุปว่่าเป็็นสััญญาเช่่าการเงิิน แต่่ไม่่สามารถแบ่่งแยกจำำ�นวนดัังกล่่าวได้้อย่่าง
น่่าเชื่่�อถืือ ให้้รับ
ั รู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในจำำ�นวนที่่�เท่่ากัับมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจงนั้้�น หลัังจากนั้้�นจำำ�นวนหนี้้�สิิน
จะลดลงตามจำำ�นวนที่่�จ่า่ ย และต้้นทุุนทางการเงิินตามนััยจากหนี้้�สิินจะรัับรู้้โ� ดยใช้้อัต
ั ราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืม
ื ส่่วนเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััท

(พ) ภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั และภาษีี
เงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เว้้นแต่่ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรวมธุรุ กิิจ หรืือรายการที่่�รับ
ั รู้้โ� ดยตรงใน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั ได้้แก่่ภาษีีที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระหรืือได้้รับ
ั ชำำ�ระ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนประจำำ�ปีที่
ี ่�ต้้องเสีียภาษีี โดยใช้้
อััตราภาษีีที่่�ประกาศใช้้หรืือที่่�คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน ตลอดจนการปรัับปรุุงทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวกัับรายการในปีีก่่อน ๆ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีบัันทึึกโดยคำำ�นวณจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�บัน
ั ทึึกเพื่่�อ
รายงานทางการเงิินและจำำ�นวนที่่�ใช้้เพื่่�อความมุ่่ง
� หมายทางภาษีี ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีจะไม่่ถููกรัับรู้้เ� มื่่�อเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ต่่อไปนี้้� การรัับรู้้�ค่่าความนิิยมในครั้้�งแรก การรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินในครั้้�งแรกซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุรุ กิิจและรายการนั้้�นไม่่มีี
ผลกระทบต่่อกำำ�ไรขาดทุุนทางบััญชีีหรืือทางภาษีี และผลแตกต่่างที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและการร่่วมค้้าหากเป็็นไปได้้ว่า่ จะไม่่มีี
การกลัับรายการในอนาคตอัันใกล้้
การวััดมููลค่่าของภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีต้้องสะท้้อนถึึงผลกระทบทางภาษีีที่่�จะเกิิดจากลัักษณะวิิธีีการที่่�กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะได้้รับ
ั
ผลประโยชน์์จากสิินทรััพย์์หรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่�สิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีวััดมููลค่่าโดยใช้้อัต
ั ราภาษีีที่่�คาดว่่าจะใช้้กัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวเมื่่�อมีีการกลัับรายการโดยใช้้อัต
ั ราภาษีีที่่�ประกาศใช้้
หรืือที่่�คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน
ในการกำำ�หนดมููลค่่าของภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี กลุ่่�มบริิษััทคำำ�นึึงถึึงผลกระทบของสถานการณ์์ทางภาษีี
ที่่�ไม่่แน่่นอนและอาจทำำ�ให้้จำ�ำ นวนภาษีีที่่�ต้้องจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น และมีีดอกเบี้้�ยที่่�ต้้องชำำ�ระ กลุ่่�มบริิษััทเชื่่�อว่่าได้้ตั้้�งภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่ายเพีียงพอสำำ�หรัับ
ภาษีีเงิินได้้ที่่�จะจ่่ายในอนาคต ซึ่่�งเกิิดจากการประเมิินผลกระทบจากหลายปััจจัย
ั รวมถึึงการตีีความทางกฎหมายภาษีีและจากประสบการณ์์
ในอดีีต การประเมิินนี้้�อยู่่�บนพื้้�นฐานการประมาณการและข้้อสมมติิ และอาจจะเกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ในอนาคต ข้้อมููล
ใหม่่ ๆ อาจจะทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทเปลี่่�ยนการตััดสิินใจโดยขึ้้�นอยู่่�กัับความเพีียงพอของภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่ายที่่�มีีอยู่่� การเปลี่่�ยนแปลงในภาษีีเงิินได้้
ค้้างจ่่ายจะกระทบต่่อค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ในงวดที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีสามารถหัักกลบได้้เมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตามกฎหมายที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั มาหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั และภาษีีเงิินได้้นี้้�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงาน
เดีียวกัันสำำ�หรัับหน่่วยภาษีีเดีียวกัันหรืือหน่่วยภาษีีต่่างกััน สำำ�หรัับหน่่วยภาษีีต่่างกัันนั้้�นกิิจการมีีความตั้้�งใจจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัน
ั ด้้วยยอดสุุทธิิหรืือตั้้�งใจจะรัับคืืนสิินทรััพย์์และจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินในเวลาเดีียวกััน
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สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีจะบัันทึึกต่่อเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีในอนาคตจะมีีจำำ�นวนเพีียงพอกัับ
การใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวดัังกล่่าว สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีจะถููกทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานและจะถููกปรัับลดลง
เท่่าที่่�ประโยชน์์ทางภาษีีจะมีีโอกาสถููกใช้้จริงิ

(ฟ) กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทแสดงกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานและกำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลดสำำ�หรัับหุ้้�นสามััญ กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััท ด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักที่่�ออกจำำ�หน่่ายระหว่่างปีีปรัับปรุุงด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ซื้้อ
� คืืน
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลดคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญที่่�ปรัับปรุุงด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักที่่�ออก
จำำ�หน่่ายและปรัับปรุุงด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ซื้้อ
� คืืน และผลกระทบของตราสารที่่�อาจเปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญปรัับลดทั้้�งหมดและสิิทธิิซื้้อ
� หุ้้�น
ของพนัักงาน

(ภ) บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมหรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญใน
การตััดสิินใจทางการเงิินและการบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทหรืือบุุคคลหรืือกิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันหรืืออยู่่�ภายใต้้อิท
ิ ธิิพลอย่่างมีี
สาระสำำ�คััญเดีียวกัันกัับกลุ่่ม
� บริิษััทหรืือกลุ่่ม
� บริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม หรืือมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีสาระสำำ�คััญในการตััดสิินใจ
ทางการเงิินและการบริิหารต่่อบุุคคลหรืือกิิจการนั้้�น

(ม) รายงานทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่ วนงาน
ผลการดำำ�เนิินงานของส่่วนงานที่่�รายงานต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (ผู้้�มีีอำ�ำ นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงาน) ของกลุ่่�มบริิษััท จะ
แสดงถึึงรายการที่่�เกิิดขึ้้�นจากส่่วนงานดำำ�เนิินงานนั้้�นโดยตรงรวมถึึงรายการที่่�ได้้รับ
ั การปัันส่่วนอย่่างสมเหตุุสมผล รายการที่่�ไม่่สามารถ
ปัันส่่วนได้้ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการ ผลกระทบสุุทธิิจากอััตราแลกเปลี่่ย
� นทั้้�งส่่วนของรายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ย เงิินกู้้�ยืม
ื และต้้นทุุนทางการเงิินบางส่่วน
และเงิินลงทุุนบางรายการ

5. การซื้้�อธุุรกิิจรวมถึึงการซื้้�อธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน
(ก) Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co., Ltd.
เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2561 International Beverage Holdings (China) Limited ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญา ร่่วม
ลงทุุนในกิิจการกัับ Asia Group Corporate Limited เพื่่�อจััดตั้้�ง Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited (“AIB HK”)
ซึ่่�งจดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลเมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2561 และกัับ Asiaeuro Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. เพื่่�อจััดตั้้�ง Asiaeuro
International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. (“AIB GD”) ซึ่่�งจดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลเมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2561 AIB HK และ
AIB GD เป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััทและได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อสิินทรััพย์์กัับ Asia Euro Wines & Spirits (H.K.) Limited และ Asiaeuro
Wines & Spirits (Shenzhen) Co., Ltd. ตามลำำ�ดัับ ในเดืือนกัันยายน 2561 จำำ�นวนเงิินที่่�จ่า่ ยชำำ�ระรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเป็็นจำำ�นวน 291 ล้้าน
บาท รายการดัังกล่่าวเป็็นการรวมธุุรกิิจ
ผู้้�บริิหารตััดสิินใจซื้้�อธุุรกิิจในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 เชื่่�อว่่าการซื้้�อธุรุ กิิจจะช่่วยเร่่งการขยายตััวของธุรุ กิิจสุุราในประเทศจีีน รวมถึึงการเข้้าถึึง
ฐานลููกค้้าขนาดใหญ่่ ซึ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นปััจจัย
ั หลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดค่่าความนิิยมที่่�เกิิดจากการซื้้�อกิิจการ
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สิ่่� งตอบแทนที่่�โอนให้้
มููลค่่ายุุติิธรรม
(ล้้านบาท)
เงินสด

253

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

38
291

สิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาที่่�ระบุุได้้และหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มา
หมายเหตุุ

มููลค่่ายุุติิธรรม
(ล้้านบาท)

สิินค้้าคงเหลืือ

233

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

15

2

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น

17

39

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี

30

(17)

สิินทรััพย์์อื่่น
� / (หนี้้�สิินอื่่�น) สุุทธิิ

(5)

มููลค่่าสุุทธิิของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาที่่�ระบุุได้้และหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มา
ค่่าความนิิยม
รวมสิ่่� งตอบแทนในการซื้้�อ

252
16

39
291

กลุ่่�มบริิษััทได้้ว่า่ จ้้างผู้้�ประเมิินราคาอิิสระเพื่่�อประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มา และการปัันส่่วนของมููลค่่า
ยุุติิธรรม ณ วัันที่่�ซื้้อ
� กระบวนการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและการจััดสรรแล้้วเสร็็จในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2562
ระหว่่างปีี 2563 ผู้้�บริิหารบัันทึึกการด้้อยค่่าในค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (ความสััมพัันธ์์ลููกค้้า) ของ AIB HK และ AIB GD จำำ�นวน
53 ล้้านบาท และ 24 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ธุุรกิิจหลัักของ AIB Group คืือธุรุ กิิจค้้าปลีีกท่่องเที่่�ยว (ร้้านค้้าปลอดอากร) ในประเทศฮ่่องกง
และสาธารณรััฐประชาชนจีีน การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรนา 2019 มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อธุรุ กิิจค้้าปลีีกท่่องเที่่�ยว
จากมาตรการจำำ�กััดการเดิินทาง ส่่งผลให้้รายได้้ของ AIB Group ลดลงอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ ผลกระทบจากการด้้อยค่่าได้้เปิิดเผยไว้้ใน
หมายเหตุุข้้อ 16 และหมายเหตุุข้้อ 17

(ข)

บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด

เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2562 ทางกลุ่่�มบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อหุ้้�นร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด จาก
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยชำำ�ระเป็็นเงิินจำำ�นวน 1,029.27 ล้้านบาท กลุ่่�มบริิษััท และบริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในลำำ�ดัับสููงสุุดเดีียวกััน ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจควบคุุมใน บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด ณ วัันที่่�ซื้้อ
� ธุรุ กิิจ และงบการ
เงิินรวมได้้ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นภายใต้้เกณฑ์์การรวมธุุรกิิจของกิิจการภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน สิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มา ถููกบัันทึึกใน
งบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทด้้วยมููลค่่าตามบััญชีี ตามวิิธีีเสมืือนว่่าเป็็นการรวมส่่วนได้้เสีีย
บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด ดำำ�เนิินกิิจการให้้เช่่าที่่�ดิินและมีีกรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่�ดิินหลายแปลงติิดกัับบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งของบริิษััทซึ่่�งได้้ใช้้
ประโยชน์์จากที่่�ดิินดัังกล่่าวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การซื้้�อธุรุ กิิจดัังกล่่าวจะช่่วยประหยััดต้้นทุุนการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
ข้้อมููลของมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�ได้้มาและหนี้้�สิินที่่�รับ
ั มาแต่่ละประเภทที่่�สำำ�คััญจากการรวมธุรุ กิิจ ณ วัันที่่�รวมธุรุ กิิจภายใต้้การ
ควบคุุมเดีียวกััน มีีดัังนี้้�
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งบการเงิน

มููลค่่าตามบััญชีี
(ล้้านบาท)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

4

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

256

สิินทรััพย์์อื่่น
� (หนี้้�สิินอื่่�น) สุุทธิิ

(4)

สิิ นทรััพย์์สุุทธิิที่่�ระบุุได้้

256

ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ

773

รวมสิ่่� งตอบแทนในการซื้้�อ

1,029

เงิินสดที่่�ได้้มา

(4)

รวมสิ่่� งตอบแทนในการซื้้�อสุุทธิิ - ชำำ�ระแล้้ว

1,025

ผลกระทบจากการรวมธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน ทำำ�ให้้งบการเงิินสำำ�หรัับงวดสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 ที่่�แสดงเปรีียบเทีียบอยู่่�นี้้� ได้้
มีีการปรัับปรุุงใหม่่ โดยรวมบริิษัท
ั ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กัด
ั เสมืือนว่่าได้้ดำ�ำ เนิินธุรุ กิิจเป็็นหน่่วยเศรษฐกิิจเดีียวกััน ตั้้�งแต่่วัน
ั เริ่่ม
� ต้้นของปีีเปรีียบเทีียบ
ผลกระทบของการปรัับปรุุงใหม่่ได้้แสดงในงบการเงิินรวมของกลุ่่ม
� บริิษัท
ั ดัังนี้้�

งบการเงิินรวม
งบแสดงฐานะการเงิิน

ตามที่่�เคยเสนอ
รายงานไว้้

ผลกระทบ
รายการปรัับปรุุง

ปรัับปรุุงใหม่่
(ล้้านบาท)

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
เจ้้าหนี้้�อื่่น
� กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ

59,737

256

59,993

349

259

608

(19,719)

(3)

(19,722)

งบการเงิินรวม
งบแสดงฐานะการเงิิน

ตามที่่�เคยเสนอ
รายงานไว้้

ผลกระทบ
รายการปรัับปรุุง

ปรัับปรุุงใหม่่
(ล้้านบาท)

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
เจ้้าหนี้้�อื่่น
� กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ

60,458

256

60,714

629

259

888

(19,719)

(3)

(19,722)

รายการดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 และไม่่มีี
ผลกระทบต่่องบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีเปรีียบเทีียบ
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6. บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ความสััมพัันธ์์ที่่�มีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันนอกเหนืือจากบริิษััทย่่อยทางตรง บริิษััทย่่อยทางอ้้อม
บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม บริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม และบริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม (ตามที่่�แสดง
ไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 1) มีีดัังนี้้�

ชื่่�อกิิจการ

ประเทศที่่�
จััดตั้้�ง / สัั ญชาติิ

ลัักษณะความสัั มพัันธ์์

1.

บริิษััท ไทยแอลกอฮอล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

2.

บริิษััท สิินเอกพาณิิชย์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

3.

บริิษััท บางเลนการเกษตร จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

4.

บริิษััท พิิเศษกิิจ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

5.

บริิษััท น้ำำ�ตาลทิิพย์์กำำ�แพงเพชร จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

6.

บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ�ตาลชลบุุรีี จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

7.

บริิษััท ไทย อะโกรโปรดัักส์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

8.

บริิษััท น้ำำ�ตาลทิิพย์์สุุโขทััย จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

9.

บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ�ตาลสุุพรรณบุุรีี จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

10.

บริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

11.

บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

12.

บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

13.

บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. เทคโนโลยีี จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

14.

บริิษััท อุุตสาหกรรมทำำ�เครื่่�องแก้้วไทย จำำ�กััด
(มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

15.

บริิษััท บางนากลาส จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

16.

บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทล คอลเล็็คชั่่น
� จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

17.

บริิษััท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

18.

บริิษััท บีีเจซีี อิินดััสเตรีียล แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

19.

บริิษััท นอร์์ธ ปาร์์ค เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

20.

บริิษััท ทีีซีีซีี พีีดีี 11 จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

21.

บริิษััท ทิิพย์์พััฒน อาร์์เขต จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

22.

บริิษััท อาหารสยาม จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

23.

บริิษััท บีีเจซีี เฮลท์์แคร์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

24.

บริิษััท วััฒนพััฒน์์เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

25.

Silvercord Capital (Singapore) Limited

สิิงคโปร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

26.

บริิษััท พรรณธิิอร เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

27.

บริิษััท ตะวัันออก เคมีีเกิ้้�ล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

28.

บริิษััท โมโช เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

29.

บริิษััท คอมเมอร์์เชีียล โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

30.

บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล ลาดพร้้าว จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม
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31.

บริิษััท เอฟ แอนด์์ บีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

32.

บริิษััท เดอะ สตรีีท รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

33.

บริิษััท ทรััพย์์มหากิิจ 8 จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

34.

บริิษััท ศููนย์์การจััดการวััสดุุเหลืือใช้้ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

35.

บริิษััท แก้้วสารศิิริ ิ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

36.

บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

37.

บริิษััท พีี.ไอ.ทีี. แฟคตอรี่่� จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

38.

บริิษััท เลควิิว กอล์์ฟ แอนด์์ ยอร์์ช คลัับ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

39.

บริิษััท เอ็็กซ์์เซลเล้้นท์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

40.

กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ไทยรีีเทล
อิินเวสเม้้นต์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุน
ส่่วนใหญ่่ทางอ้้อม

41.

บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

42.

บริิษััท ไทย มาลายา กลาส จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

43.

บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ ฟู้้ �ดส์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

44.

บริิษััท ธนสิินธิิ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

45.

บริิษััท บิิสซิิเนส โพรเซส เอาท์์ซอร์์สซิ่่ง
� จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

46.

บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

47.

บริิษััท แก้้วกรุุงไทย จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

48.

บริิษััท ภััทรลิิสซิ่่ง
� จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

49.

บริิษััท เอ็็น. ซีี. ซีี. แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์
ดิิเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

50.

InterContinental Singapore

สิิงค์์โปร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

51.

บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

52.

บริิษััท ทีีซีีซีี โลจิิสติิกส์์ แอนด์์ แวร์์เฮ้้าส์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

53.

บริิษััท ริิเวอร์์ไซด์์ โฮมส์์ ดีีเวลลอปเม้้น จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

54.

บริิษััท เอส เอ็็ม เจ ซีี เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

55.

บริิษััท บิ๊๊ก
� ซีี ซุุปเปอร์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

56.

บริิษััท ซีีดัับเบิ้้ล
� ยูู ทาวเวอร์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

57.

บริิษััท บีีเจซีี สเปเชีียลตี้้�ส์์ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

58.

Phu Thai Group Joint Stock Company

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนาม

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

59.

บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ รีีเทล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

60.

บริิษััท เลิิศรััฐการ จำำ�กััด

ไทย

กรรมการถืือหุ้้�นส่่วนใหญ่่ทางอ้้อม

61.

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์โกลเด้้นเวนเจอร์์

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุนทางอ้้อม

62.

กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิเรีียกร้้อง
นิิวโนเบิิล

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุนส่่วนใหญ่่
ทางอ้้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ชื่่�อกิิจการ

ประเทศที่่�
จััดตั้้�ง / สัั ญชาติิ
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ลัักษณะความสัั มพัันธ์์

63.

กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และ
สิิทธิิเรีียกร้้องเบสท์์ ฟอร์์จููน

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุนส่่วนใหญ่่
ทางอ้้อม

64.

กองทุุนรวมรีีเจนท์์โกลด์์พร็็อพเพอร์์ตี้้�ฟัน
ั ด์์

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุนส่่วนใหญ่่
ทางอ้้อม

65.

กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิการเช่่า
ไทยคอมเมอร์์เซีียลอิินเวสเม้้นต์์

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุนส่่วนใหญ่่
ทางอ้้อม

66.

บริิษััท พลาซ่่าแอทธิินีี โฮเต็็ล (ประเทศไทย)
จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นกรรมการและ
ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

67.

บริิษััท นอร์์ธปาร์์ค กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ตคลัับ
จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นกรรมการและ
ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

68.

บริิษััท ไทย เบเวอร์์เรจ แคน จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นทางอ้้อม ร้้อยละ 50

69.

บริิษััท แผ่่นดิินธรรม พร็็อพเพอร์์ตี้้�

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นญาติิกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ทางอ้้อม

ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
70.

บริิษััท พีี เอส รีีไซเคิิล จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นญาติิกัับผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุม

71.

T.C.C. International Limited

ฮ่่องกง

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

72.

Best Wishes Co., Ltd.

ฮ่่องกง

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

73.

บริิษััท บางกอกกล๊๊าส จำำ�กััด

ไทย

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง

74.

บริิษััท เดอะเพ็็ท จำำ�กััด

ไทย

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง

75.

บริิษััท ฝาจีีบ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง

76.

บริิษััท ทีีซีีซีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ร่ว่ มกััน

77.

TCC Assets Ltd.

หมู่่�เกาะบริิติิชเวอร์์จิน
ิ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางตรง

78.

บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ไทย

กรรมการถืือหุ้้�นส่่วนใหญ่่ทางอ้้อม

79.

บริิษััท แปซิิฟิิก เลเช่่อร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นทางอ้้อม

80.

F&N Group และบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับ F&N Group

สิิงคโปร์์

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน Fraser and
Neave, Limited

81.

FPL Group และบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับ FPL Group

สิิงคโปร์์

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.19 ใน Fraser and
Neave, Limited

82.

SABECO Group และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันกัับ SABECO Group

สาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนาม

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 53.58 ใน Saigon Beer
- Alcohol - Beverage Corporation

83.

ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ

ไทย

บุุคคลที่่�มีีอำ�ำ นาจและความรัับผิิดชอบการวางแผน สั่่�งการ
และควบคุุมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของกิิจการ ไม่่ว่า่ ทางตรง
หรืือทางอ้้อม ทั้้�งนี้้� รวมถึึงกรรมการของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััท (ไม่่ว่า่ จะทำำ�หน้้าที่่�ในระดัับบริิหารหรืือไม่่)
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งบการเงิน

นโยบายการกำำ�หนดราคาสำำ�หรัับรายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันอธิิบายได้้ดัังต่่อไปนี้้�
รายการ

นโยบายการกำำ�หนดราคา

รายได้้จากการขายสิินค้้า

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกัันโดยอ้้างอิิงจากราคาตลาด

รายได้้จากการให้้บริิการ

ราคาที่่�ตกลงกัันตามสััญญา

ซื้้�อสิินค้้า/วััตถุุดิิบ

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกัันโดยอ้้างอิิงจากราคาตลาด

การรัับบริิการ

ราคาที่่�ตกลงกัันตามสััญญา

ซื้้�อขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

ราคาที่่�ตกลงกัันตามสััญญา

ซื้้�อขายเงิินลงทุุน

ราคาที่่�ตกลงกัันตามสััญญา

ดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่าย

อััตราที่่�ตกลงร่่วมกัันโดยอ้้างอิิงจากอััตราดอกเบี้้�ยจากสถาบัันการเงิิน

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

บริิษััทย่่อย
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

12,483

11,680

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

853

877

ดอกเบี้ยรับ

-

-

764

809

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

1,028

1,150

-

-

15,890

11,341

รายได้อน
ื่

-

-

29

56

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

-

-

45

15

-

-

44,520

-

452

430

410

391

14

15

14

15

19

13

19

13

485

458

443

419

3,771

5,794

-

-

12,600

18,082

-

-

เงินปันผลรับ

รายได้จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

12

ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับแผนการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
รวมค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญ

บริิษััทร่่วม
รายได้้จากการขายสิินค้้า
ซื้้�อวััตถุุดิิบและพััสดุุบรรจุุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงิินรวม
2563

หมายเหตุุ

2562
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

42

65

-

-

1,299

2,282

-

-

รายได้้อื่่น
�

138

145

-

-

ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

542

182

-

-

3

2

-

-

2,261

2,729

-

-

40

232

-

-

รายได้้อื่่น
�

11

7

-

-

ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

2

11

-

-

รายได้้จากการขายสิินค้้า

4,057

3,786

-

-

ซื้้�อวััตถุุดิิบและพััสดุุบรรจุุ

9,697

10,280

-

-

329

378

-

-

ต้้นทุุนการให้้บริิการ

-

-

549

423

เงิินปัันผลรัับ

7

4

-

-

340

46

36

19

ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

2,194

2,077

29

27

ซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

1,162

406

-

4

-

9

-

-

โสหุ้้�ยการผลิิต
เงิินปัันผลรัับ

11

การร่่วมค้้า
รายได้้จากการขายสิินค้้า
ซื้้�อวััตถุุดิิบและพััสดุุบรรจุุ
เงิินปัันผลรัับ

11

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

โสหุ้้�ยการผลิิต

รายได้้อื่่น
�

ซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น

ยอดคงเหลืือกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

หมายเหตุุ

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

ลููกหนี้้�การค้้า - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทย่่อย

-

บริิษััทร่่วม

89

การร่่วมค้้า

1

-

830

979

109

-

-

2

-

-

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

248

254

-

-

รวม

338

365

830

979

-

-

-

-

บริษัทร่วม

การร่วมค้า

บุคคลหรือ
กิจการอืน
่ ที่
เกี่ยวข้องกัน

รวม

755

682

6

67

-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

755

682

6

67

-

รวม

-

-

-

บริิษััทย่่อย

บุุคคลหรืือ
กิิจการอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน

รวม

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

152

152

-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2563

152

152

-

รวม

-

-

-

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

-

-

-

-

-

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

งบการเงิินรวม

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะยาวและลููกหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

บริษัทย่อย

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

2563

งบการเงิินรวม

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะสั้้�นและลููกหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

149

149

-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2562

1,079

385

104

590

-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2562

149

149

-

รวม

1,079

385

104

590

-

รวม

8,175

-

8,175

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

6,551

-

-

-

6,551

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

65

14

51

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2563

296

122

-

-

174

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2563

6,358

8,240

14

8,226

รวม

-

-

-

6,358

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

6,637

-

6,637

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

6,847

122

-

-

6,725

รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

50

15

35

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2562

231

111

-

-

120

ลููกหนี้้�อื่่น
�

2562

6,687

15

6,672

(ล้้านบาท)

รวม

6,589

111

-

-

6,478

(ล้้านบาท)

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

225

รายการเคลื่่�อนไหวของเงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื แก่่บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน มีีดัังนี้้�

เงิินให้้กู้้�ยืม
ื แก่่บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

6,358

5,043

เพิ่มขึ้น

-

-

41,126

19,072

ลดลง

-

-

(37,906)

(20,164)

จัดประเภท (ไป) จาก เงินกู้ระยะยาว

-

-

(3,027)

2,407

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

6,551

6,358

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

-

-

6,637

10,622

ลดลง

-

-

(1,489)

(1,578)

จัดประเภท ไป (จาก) เงินกู้ระยะสั้น

-

-

3,027

(2,407)

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

-

8,175

6,637

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

เจ้้าหนี้้�การค้้า - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

บริิษััทร่่วม

353

214

-

-

การร่่วมค้้า

345

270

-

-

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

1,575

2,067

-

-

รวม

2,273

2,551

-

-

-

-

-

-

บริิษััทร่่วม

การร่่วมค้้า

บุุคคลหรืือ
กิิจการอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน

รวม

384

313

3

68

-

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

384

313

3

68

-

รวม

-

-

-

-

บริิษััทย่่อย

บริิษััทร่่วม

บุุคคลหรืือ
กิิจการอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน

รวม

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2563

5

-

5

-

รวม

5

-

5

-

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

-

-

-

-

253

253

-

-

-

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น
(ปรัับปรุุง
ใหม่่)

งบการเงิินรวม

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

บริิษััทย่่อย

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

2563

งบการเงิินรวม

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� - บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2562

2

2

-

-

355

315

-

40

-

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�
(ปรัับปรุุง
ใหม่่)

2562

รวม

2

2

-

-

608

568

-

40

-

รวม
(ปรัับปรุุง
ใหม่่)

31,237

-

-

31,237

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

4,261

-

-

-

4,261

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2563

-

-

-

-

2,153

181

-

-

1,972

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2563

4,091

31,237

-

-

31,237

รวม

-

-

-

4,091

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้� น

38,359

-

-

38,359

เงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะยาว

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

6,414

181

-

-

6,233

รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2562

-

-

-

-

1,450

76

-

-

1,374

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

2562

38,359

-

-

38,359

(ล้้านบาท)

รวม

5,541

76

-

-

5,465

(ล้้านบาท)

รวม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

สรุุปเงิินกู้้�ยืม
ื จากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

งบการเงิินรวม
2563

2562

227

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้� น

-

253

4,261

4,091

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาว

-

-

31,237

38,359

รวม

-

253

35,498

42,450

รายการเคลื่่�อนไหวของเงิินกู้้�ยืม
ื จากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน มีีดัังนี้้�
เงิินกู้้�ยืม
ื จากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้� น
บริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

-

-

4,091

8,195

เพิ่่�มขึ้้�น

-

-

100,729

80,959

ลดลง

-

-

(85,716)

(73,190)

จััดประเภทไปเงิินกู้้�ระยะยาว

-

-

(14,843)

(11,873)

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

-

-

4,261

4,091

253

253

-

-

(253)

-

-

-

-

253

-

-

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

-

-

38,359

27,795

ลดลง

-

-

(21,965)

(1,309)

จััดประเภทจากเงิินกู้้�ระยะสั้้�น

-

-

14,843

11,873

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

-

-

31,237

38,359

บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม (ปรัับปรุุงใหม่่)
เปลี่่�ยนแปลงการจััดประเภทเป็็นผลต่่างจากการปรัับโครงสร้้างทางธุรุ กิิจ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาว
บริิษััทย่่อย

228
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สัั ญญาสำำ �คััญที่่�ทำำ�กัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สัั ญญาให้้บริิการด้้านงานสนัับสนุุน
บริิษััททำำ�สััญญาให้้บริิการด้้านงานสนัับสนุุนกัับบริิษััทย่่อยหลายแห่่งในการให้้บริิการด้้านงานสนัับสนุุนซึ่่�งได้้แก่่ งานด้้านทรััพยากรบุุคคล
ธุรุ การ บััญชีี การเงิิน ประชาสััมพัันธ์์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยีี กฎหมาย เลขานุุการและทะเบีียนหุ้้�นและตรวจสอบภายใน มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา 1 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 มกราคม 2547 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2547 โดยหากไม่่มีีการแจ้้งยกเลิิกสััญญาก่่อนสััญญาหมดอายุุภายใน
� ตั้้�งแต่่วัน
30 วััน ให้้ถืือว่่าสััญญาฉบัับนี้้�มีีผลใช้้บัง
ั คัับกัันต่่อไปอีีกคราวละหนึ่่�งปีี โดยบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าบริิการให้้แก่่บริิษััทใน
อััตราตามที่่�ตกลงกัันในสััญญา
ต่่อมาเมื่่�อ 1 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีการออกบัันทึึกเพิ่่�มเติิมต่่อท้้ายสััญญาให้้บริิการด้้านงานสนัับสนุุนข้้างต้้นเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงอััตรา
ค่่าบริิการ โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562
เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2563 บริิษััททำำ�สััญญาให้้บริิการด้้านงานสนัับสนุุนกัับบริิษััท BeerCo Limited ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อม ในการให้้
บริิการด้้านงานสนัับสนุุนซึ่่�งได้้แก่่ งานด้้านทรััพยากรบุุคคล ธุรุ การ บััญชีี การเงิิน ประชาสััมพัันธ์์ เทคโนโลยีี กฎหมาย เลขานุุการและ
ทะเบีียนหุ้้�นและตรวจสอบภายใน โดยสััญญาจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 เมษายน 2563 เป็็นต้้นไป
สัั ญญาบริิการดููแลรัักษาและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์
บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาบริิการดููแลรัักษาและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์กัับบริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. เทคโนโลยีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในการรัับ
บริิการการดููแลรัักษาและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์ โดยบริิษััทจะต้้องจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าระบบ อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ ลิิขสิิทธิ์์ซ
� อฟต์์แวร์์และค่่า
บริิการเป็็นรายเดืือน ตลอดอายุุสััญญาเป็็นระยะเวลา 5 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 มกราคม 2562 ภายใต้้ข้อ
้ ตกลงค่่าบริิการและเงื่่�อนไขตามที่่�ระบุุไว้้
� ตั้้�งแต่่วัน
ในสััญญา ต่่อมาบริิษััทมีีการทำำ�สััญญาเพิ่่�มเติิมหลายฉบัับ ตามการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
สัั ญญาซื้้�อขายกากน้ำำ�ตาล
บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายกากน้ำำ�ตาลกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหลายแห่่งเพื่่�อนำำ�กากน้ำำ�ตาล
มาจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทย่่อยอื่่�นในกลุ่่�มบริิษััท ภายใต้้ราคาและเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
สัั ญญาซื้้�อขายขวดแก้้ว
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายขวดแก้้วกัับบริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เพื่่�อนำำ�ขวดแก้้วมาจำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทย่่อยอื่่�นในกลุ่่�มบริิษััท เป็็นระยะเวลา 6 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 มกราคม 2559
� ตั้้�งแต่่วัน
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ภายใต้้ราคาและเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
สัั ญญากู้้�ยืม
ื เงิินหมุุนเวีียน
บริิษััทได้้ทำำ�สััญญากู้้�ยืม
ื เงิินหมุุนเวีียนโดยใช้้วงเงิินกู้้�ร่ว่ มกัันกัับบริิษััทย่่อยหลายแห่่ง เพื่่�อให้้กู้�ยื
้ ม
ื แก่่บริิษััทย่่อยเป็็นวงเงิินให้้กู้�ร่้ ว่ มไม่่เกิิน
35,000 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5 ต่่อปีี ต่่อมาบริิษััทได้้ทำำ�สััญญากู้้�ยืม
ื เงิินหมุุนเวีียนอีีกฉบัับเพื่่�อให้้กู้�ยื
้ ม
ื แก่่บริิษััทย่่อยอีีกแห่่งหนึ่่�ง
เป็็นวงเงิินให้้กู้�จำ
้ �ำ นวน 15,000 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5 ต่่อปีี
บริิษััทได้้ทำำ�สััญญากู้้�ยืม
ื เงิินหมุุนเวีียนกัับบริิษััทย่่อยหลายแห่่งเพื่่�อกู้้�ยืม
ื เงิินจากบริิษััทย่่อย เป็็นวงเงิินกู้้�รวมจำำ�นวน 155,700 ล้้านบาท อััตรา
ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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สัั ญญาเช่่าช่ว่ งพื้้�นที่่�อาคารสำำ �นัักงาน
ในเดืือนพฤษภาคม 2561 บริิษััทย่่อยของบริิษััท ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าช่่วงพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานและอาคารที่่�จอดรถยนต์์จำ�ำ นวนสองฉบัับกัับ
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแห่่งหนึ่่�ง สััญญามีีกำำ�หนดระยะเวลารวมประมาณ 32 ปีี นัับจากวัันที่่�ทำำ�สััญญาในเดืือนพฤษภาคม 2561 โดยบริิษััทย่่อย
ดัังกล่่าวมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าเช่่าเพีียงครั้้�งเดีียวภายใน 30 วััน นัับแต่่วัน
ั ที่่�มีีการทำำ�สััญญา ในการนี้้� บริิษััทย่่อยได้้จ่า่ ยเงิินจำำ�นวน
1,542.56 ล้้านบาท และตััดจำ�ำ หน่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญา
สัั ญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้าช่่วง
บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำำ�สััญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้าช่่วงกัับบริิษััท Emerald Brewery Myanmar Limited
(“Emerald Brewery”) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมค้้าภายใต้้กลุ่่�ม F&N เพื่่�อให้้อนุุญาตใช้้เครื่่�องหมายการค้้า มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 28 กัันยายน
2562 ถึึง 27 กัันยายน 2572 โดย Emerald Brewery ตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตในอััตราคงที่่�ต่่อรายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าทุุกประเภทซึ่่�งจำำ�หน่่ายโดยหรืือในนามของ Emerald Brewery รวมถึึงข้้อตกลงและเงื่่�อนไขอื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา ภายหลัังคู่่�
สััญญาตกลงที่่�จะยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตสำำ�หรัับระยะเวลาตั้้�งแต่่ 28 กัันยายน 2562 ถึึง 30 กัันยายน 2563
สัั ญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้า
บริิษััท Super Brands Company Pte. Ltd. (“Super Brands”) บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำำ�สััญญาการใช้้
เครื่่�องหมายการค้้า กัับบริิษััท Emerald Brewery Myanmar Limited (“Emerald Brewery”) ซึ่่�งเป็็นการร่่วมค้้าภายใต้้กลุ่่�ม F&N มีีผล
บัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มีีนาคม 2563 ถึึง 28 กุุมภาพัันธ์์ 2573 โดย Emerald Brewery ตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตในอััตราคงที่่�
ต่่อรายได้้สุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทุุกประเภทซึ่่ง
� จำำ�หน่่ายโดยหรืือในนามของ Emerald Brewery รวมถึึงข้้อตกลงและเงื่่�อนไขอื่่�น ๆ ตามที่่�
ระบุุไว้้ในสััญญา ต่่อมาในภายหลััง เนื่่�องจากมีีการปรัับโครงสร้้างกิิจการภายใน Super Brands และ Emerald Brewery ได้้ตกลงทำำ�สััญญา
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการถ่่ายโอนสิิทธิ์์แ
� ละภาระผููกพัันภายใต้้สััญญาการใช้้เครื่่�องหมายการค้้า ให้้กัับบริิษััท Super Beer Brands
Limited บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 9 มีีนาคม 2563
สัั ญญาเช่่าที่่�ดิิน คลัังสิิ นค้้าและอุุปกรณ์์
เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562 บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินและคลัังสิินค้้า สััญญาเช่่าอุุปกรณ์์และสััญญา
บริิการกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อเช่่าที่่�ดิิน คลัังสิินค้้า อุุปกรณ์์และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�นตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาและใช้้บริิการ
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง สััญญามีีกำำ�หนดระยะเวลา 20 ปีี 3 เดืือนสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2582 เมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาสามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปอีีก
เป็็นระยะเวลา 14 ปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 พฤศจิิกายน 2582 ถึึง 31 ตุุลาคม 2596 ภายใต้้ข้อ
้ กำำ�หนดและเงื่่�อนไขเดิิมของสััญญาฉบัับนี้้�โดยขึ้้�นอยู่่�
� ตั้้�งแต่่วัน
กัับการต่่อสััญญาระหว่่างผู้้�ให้้เช่่าและเจ้้าของที่่�ดิิน
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ภาระผููกพัันที่่�มีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพัันรายจ่่ายฝ่่ายทุุน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างอื่่�น

-

11

-

-

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

69

4

-

-

รวม

69

15

-

-

600

654

88

54

1,374

1,177

75

47

358

336

-

-

2,332

2,167

163

101

10,547

7,693

-

-

1,019

82

70

37

317

415

317

415

สััญญาจ้้างควบคุุมดููแลการผลิิตเบีียร์์

11

12

-

-

สััญญาขายกากน้ำำ�ตาล

5

5

-

-

สััญญาซื้้�อกากน้ำำ�ตาล

-

308

-

-

70

71

41

43

11,969

8,586

428

495

ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�ยกเลิิกไม่่ได้้
ภายในหนึ่่�งปีี
หลัังจากหนึ่่�งปีี แต่่ไม่่เกิินห้้าปีี
หลัังจากห้้าปีี
รวม
ภาระผููกพัันอื่่�น ๆ
สััญญาซื้้�อวััตถุุดิิบ
สััญญาบริิการอาคาร
สััญญาบริิการดููแลรัักษาและพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์

อื่่�น ๆ
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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7. เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

เงิินสดในมืือ

74

115

-

-

เงิินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวััน

3,009

2,552

7

7

เงิินฝากธนาคารประเภทออมทรััพย์์

6,525

2,860

3,486

65

เงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง

5,539

4,103

-

-

รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

15,147

9,630

3,493

72

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

19,548

14,732

-

-

รวม

34,695

24,362

3,493

72

เงิินลงทุุนชั่่�วคราวประกอบด้้วยเงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิินซึ่่�งมีีระยะเวลาครบกำำ�หนดมากกว่่า 3 เดืือน แต่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน

8. ลููกหนี้้�การค้้า
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

ยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ

4,010

4,218

830

979

895

815

-

-

3 - 6 เดืือน

36

75

-

-

6 - 12 เดืือน

135

12

-

-

มากกว่่า 12 เดืือน

90

31

-

-

5,166

5,151

830

979

(94)

(57)

-

-

5,072

5,094

830

979

เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ:
น้้อยกว่่า 3 เดืือน

หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
สุุทธิิ

โดยปกติิระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาตั้้�งแต่่ 7 วััน ถึึง 150 วััน
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9. สิิ นค้้าคงเหลืือ
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

15,868

15,882

-

-

สุุราเก็็บบ่่ม

14,022

13,280

-

-

สิินค้้าระหว่่างผลิิต

4,214

4,461

-

-

วััตถุุดิิบ

3,103

4,676

-

-

พััสดุุบรรจุุ

3,415

3,632

-

-

อะไหล่่

876

857

-

-

อื่่�น ๆ

805

790

-

-

42,303

43,578

-

-

(648)

(702)

-

-

41,655

42,876

-

-

178,674

189,814

-

-

264

372

(318)

(220)

-

-

178,620

189,966

-

-

หััก ค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง
สุุทธิิ
ต้้นทุุนของสิินค้้าคงเหลืือที่่บั
� น
ั ทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยและได้้รวมในบััญชีีต้้นทุุนขาย
- ต้้นทุุนขาย
- การปรัับลดมููลค่่าเป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั
- กลัับรายการการปรัับลดมููลค่่า
สุุทธิิ

10. สิิ นทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มรอเรีียกคืืน

847

642

128

88

ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่า่ ย

654

630

447

427

ภาษีีสรรพสามิิตจ่่ายล่่วงหน้้า

206

449

-

-

เงิินมััดจำ�ำ

159

54

1

1

77

50

-

-

490

416

-

-

2,433

2,241

576

516

ภาษีีสรรพสามิิตรอเรีียกคืืน
อื่่�น ๆ
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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11. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
หมายเหตุุ

2563

2562
(ล้้านบาท)

บริิษััทร่่วม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

74,924

78,502

83

-

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม (สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้)

2,975

4,533

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

1,406

(1,463)

(1,299)

(2,282)

จััดประเภทใหม่่เป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

(27)

-

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

(95)

-

2,847

(4,366)

80,814

74,924

4,421

3,616

281

312

-

935

(40)

(232)

129

(210)

4,791

4,421

79,345

82,118

83

-

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า (สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้)

3,256

4,845

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

1,406

(1,463)

-

935

(1,339)

(2,514)

จััดประเภทใหม่่เป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

(27)

-

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

(95)

-

2,976

(4,576)

85,605

79,345

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

3

การร่่วมค้้า
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า (สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้)
เพิ่่�มขึ้้�น
เงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนในกิิจการร่่วมค้้า
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
รวม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

เพิ่่�มขึ้้�น
เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

28.19

Frasers Property Limited

15.54
10.72

Tan Thanh Investment Trading Company Limited

Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

5.47

Saigon - Baclieu Beer Joint Stock Company

17.36

11.68

Saigon - Binh Tay Beer Joint Stock Company

Saigon - Mien Trung Beer Joint Stock Company

14.80

Saigon Tay Do Beer Beverage Joint Stock
Company

16.53

13.93

Mechanical and Industrial Construction
Joint Stock Company

Saigon - Phutho Beer Joint Stock Company

15.31

Thanh Nam Consultant Investment Engineering And Technology
Transfer Joint Stock Company

20.70

25.87

บริิษััท เพ็็ทฟอร์์ม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด

Truong Sa Food - Food Business Joint Stock ฉนทpany

49.49

Liquorland Limited

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

28.44

(ร้้อยละ)

Fraser and Neave, Limited

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

บริิษััทร่่วม

2563

10.72

15.54

17.36

16.53

20.70

5.47

11.68

14.80

13.93

15.31

25.87

49.49

28.25

28.46

2562

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

VND 150,000 ล้้าน

VND 250,000 ล้้าน

VND 298,466 ล้้าน

VND 125,000 ล้้าน

VND 17,700 ล้้าน

VND 120,120 ล้้าน

VND 875,245 ล้้าน

VND 200,000 ล้้าน

VND 35,999 ล้้าน

VND 1,400 ล้้าน

75 ล้้านบาท

GBP 0.5 ล้้าน

SGD 1,805 ล้้าน

SGD 856 ล้้าน

2563

SGD 852 ล้้าน

2562

VND 150,000 ล้้าน

VND 250,000 ล้้าน

VND 298,466 ล้้าน

VND 125,000 ล้้าน

VND 17,700 ล้้าน

VND 120,120 ล้้าน

VND 875,245 ล้้าน

VND 200,000 ล้้าน

VND 35,999 ล้้าน

VND 1,400 ล้้าน

75 ล้้านบาท

GBP 0.5 ล้้าน

SGD 1,795 ล้้าน

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

งบการเงิินรวม

77

2

355

103

10

49

228

187

48

1

30

10

30,258

14,307

75

96

343

99

10

47

220

180

46

1

30

10

27,765

13,122

2562

ราคาทุุน
2563

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 และเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน มีีดัังนี้้�

109

-

445

154

8

91

686

263

44

-

802

106

40,370

37,579

2563

100

92

413

150

9

89

626

260

48

-

638

98

36,219

35,996

2562

มููลค่่าตามวิิธีส่
ี ่ วนได้้เสีี ย

8

-

45

13

-

3

-

19

-

-

24

-

667

509

12

-

53

19

-

8

26

19

-

-

75

1

1,631

427

2562

(ล้้านบาท)

2563

เงิินปัันผลรัับ

234
งบการเงิน

10.72

Saigon - Bentre Beer Joint Stock Company

16.08
16.08
18.75
24.11
64.94

Crown Beverage Cans Saigon Company Limited

Malaya - Vietnam Glass Limited Company

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Company Limited

Vietnam Spirits and Wine Ltd.

F&N International Holding Co., Ltd.

64.95

24.11

18.75

16.08

16.10

18.75

10.72

10.72

13.93

10.72

2562

1,833 ล้้านบาท

VND 65,462 ล้้าน

VND 51,883 ล้้าน

VND 322,209 ล้้าน

VND 519,590 ล้้าน

VND 221,066 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 115,000 ล้้าน

2563
2562

1,833 ล้้านบาท

VND 65,462 ล้้าน

VND 51,883 ล้้าน

VND 322,209 ล้้าน

VND 519,590 ล้้าน

VND 221,066 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 100,000 ล้้าน

VND 115,000 ล้้าน

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

49,813

935

34

113

372

1,831

741

-

27

59

36

2563

46,144

935

68

109

359

1,769

716

26

26

57

35

2562

ราคาทุุน

85,605

972

27

161

627

2,147

857

-

33

86

38

2563

27

31

85

43

79,345

954

26

150

561

1,912

818

2562

มููลค่่าตามวิิธีส่
ี ่ วนได้้เสีี ย

1,339

-

-

-

-

-

40

-

5

3

3

-

-

5

6

2,514

-

-

11

-

181

40

2562

(ล้้านบาท)

2563

เงิินปัันผลรัับ

กลุ่่ม
� บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมซึ่่ง
� จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศสิิงคโปร์์ (“SGX”) คืือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Property Limited (“FPL”) ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีราคาปิิด
อยู่่�ที่่� 1.22 เหรีียญสิิงคโปร์์ต่อ
่ หุ้้�น และ 1.16 เหรีียญสิิงคโปร์์ต่อ
่ หุ้้�น ตามลำำ�ดับ
ั (30 กัันยายน 2562: 1.74 เหรีียญสิิงคโปร์์ต่อ
่ หุ้้�น และ 1.75 เหรีียญสิิงคโปร์์ต่อ
่ หุ้้�น ตามลำำ�ดับ
ั ) มููลค่่าตลาดของเงิินลงทุุนของกลุ่่ม
� บริิษััท ซึ่่�ง
คำำ�นวณจากราคาปิิดดัังกล่่าวข้้างต้้นของ F&N และ FPL เท่่ากัับ 11,646 ล้้านบาท และ 22,146 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (30 กัันยายน 2562: 15,892 ล้้านบาท และ 31,967 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)

(1) ในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 บริิษััท Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (“SABECO”) ซึ่่ง
� เป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของกลุ่่ม
� บริิษััทได้้เสร็็จสิ้้�นการซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเติิมร้้อยละ 32.91 ของส่่วนได้้เสีีย
ของ Saigon - Lamdong Beer Joint Stock Company (“SABECO Lam Dong”) ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�เป็็นบริิษััทร่่วมของกลุ่่�มบริิษััท โดยเพิ่่�มส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดใน SABECO Lam Dong เป็็นร้้อยละ 52.91 ซึ่่�งส่่งผลให้้
SABECO Lam Dong กลายเป็็นบริิษััทย่่อยของ SABECO และเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของกลุ่่�มบริิษััท โดยกลุ่่�มบริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.35 ผ่่าน SABECO ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

รวม

21.43

Me Linh Point Limited

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม

การร่่วมค้้า

-

13.93

Sai Gon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company

Saigon - LamDong Beer Joint Stock Company (1)

10.72

(ร้้อยละ)

Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

2563

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

งบการเงิินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
235

236

งบการเงิน

บริิษััทร่่วม
ตารางต่่อไปนี้้�สรุุปข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าที่่�รวมอยู่่�ในงบการเงิินของบริิษััทร่่วม ปรัับปรุุงด้้วยการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ณ วัันที่่�ซื้้อ
� และความแตกต่่างของนโยบายการบััญชีี
สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

Fraser and Neave, Limited
2563

2562

Frasers Property Limited
2563

2562
(ล้้านบาท)

รายได้้

41,355

44,089

81,522

100,133

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

4,694

4,954

12,622

17,083

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

(833)

1,094

7,879

(10,005)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม (ร้้อยละ 100)

3,861

6,048

20,501

7,078

ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

1,287

1,468

8,694

3,328

ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของผู้้�ถููกลงทุุน

2,574

4,580

11,807

3,750

สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน
งบแสดงฐานะการเงิิน

Fraser and Neave, Limited
2563

2562

Fraser and Neave, Limited
2563

2562
(ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

22,191

22,655

245,044

208,893

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

88,321

81,605

620,041

602,226

(11,220)

(10,738)

(140,405)

(127,361)

(20,699)

(19,607)

(389,653)

(343,562)

78,593

73,915

335,027

340,196

9,886

8,835

169,661

188,158

68,707

65,080

165,366

152,038

35,996

37,306

36,219

38,476

-

-

83

-

724

1,295

3,331

1,425

เงิินปัันผลรัับระหว่่างปีี

(509)

(427)

(667)

(1,631)

ผลแตกต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

1,368

(2,178)

1,404

(2,051)

37,579

35,996

40,370

36,219

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
สิิ นทรััพย์์สุุทธิิ (ร้้อยละ 100)
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของผู้้�ถููกลงทุุน
มููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทในสิินทรััพย์์
สุุทธิิของผู้้�ถููกลงทุุน ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมส่่วนที่่�เป็็นของกลุ่่�มบริิษััท

มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียในผู้้�ถููกลงทุุน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

237

บริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าที่่�ไม่่มีส
ี าระสำำ �คััญ
ตารางต่่อไปนี้้�สรุุปข้้อมููลทางการเงิินของส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าที่่�ไม่่มีีสาระสำำ�คััญ จากจำำ�นวนเงิินที่่�รายงานใน
งบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััท
สำำ �หรัับปีีสิ้้� นสุุด 30 กัันยายน
มููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

บริิษััทร่่วมที่่�ไม่่มีส
ี าระสำำ �คััญ
2563

2562

การร่่วมค้้าที่่�ไม่่มีส
ี าระสำำ �คััญ
2563

2562
(ล้้านบาท)

2,865

2,709

4,791

4,421

- กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

326

350

281

312

- กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

326

350

281

312

มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียในบริิษัท
ั ร่่วมและการร่่วมค้้าที่่ไ� ม่่มีีสาระสำำ�คััญ
ส่่วนแบ่่งของกลุ่่�มบริิษััทใน

12. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2563

2562
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ซือ
้ เงินลงทุน
ขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน

335,268

333,696

34,280

605

10

967

(33,680)

-

335,878

335,268

เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2562 บริิษััทได้้ลงทุุนเพิ่่�มใน บริิษััท แพนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท
ที่่�จัดตั้้
ั �งขึ้้�นในประเทศไทย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 9 ล้้านบาท (90,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท)
เมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2563 บริิษััทได้้ลงทุุนใหม่่ใน บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท ที่่�จัดตั้้
ั �งขึ้้�นในประเทศไทย
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 50,900 บาท (5,090 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท)
เมื่่�อวัันที่่� 6 มีีนาคม 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนใน International Beverage Holdings Limited ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิิน
25,358 ล้้านบาท (6,276,609,000 หุ้้�น)
เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนในบริิษััท ช้้างคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 8,914 ล้้านบาท
(891,429,000 หุ้้�น มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท)
เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 เนื่่�องจากมีีการปรัับโครงสร้้างกิิจการภายใน บริิษััทได้้มีีการโอนหุ้้�นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ทั้้�งหมด 15 บริิษััท ตามที่่�ระบุุไว้้
ด้้านล่่าง ให้้กัับ บริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 44,520 ล้้านบาท บริิษััทบัันทึึกกำำ�ไรจากการขาย
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 10,840 ล้้านบาท ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการ กำำ�ไรในส่่วนนี้้�ได้้ถููกตััดออกในงบการเงิินรวมแล้้ว บริิษััทยัังคง
เป็็นบริิษััทใหญ่่ลำำ�ดัับสููงสุุดของบริิษััทเหล่่านี้้� และบริิษััทเหล่่านี้้�กลายเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของกลุ่่�มบริิษััท
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งบการเงิน

ชื่่�อบริิษััทที่่�ได้้มีีการโอนหุ้้�นกัับบริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำ�ำ กััด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมกิิจ จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมคลััง จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมโชค จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมเจริิญ จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมบููรพา จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมพลััง จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมนคร จำำ�กััด
บริิษััท ป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพย์์ชโลธร จำำ�กััด
บริิษััท คอสมอส บริิวเวอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด
บริิษััท เบีียร์์อาชา จำำ�กััด
บริิษััท ช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

การปรัับโครงสร้้างธุรุ กิิจเบีียร์์จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความชััดเจนในการปฏิิบัติ
ั ิงาน การรายงานและประเมิินผลงานสำำ�หรัับธุรุ กิิจเบีียร์์
ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการปรัับโครงสร้้างกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2,168 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2563 บริิษััทได้้ลงทุุนใหม่่ในบริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางตรงของบริิษััทที่่�จัดตั้้
ั �งขึ้้�นใน
ประเทศไทยเป็็นจำำ�นวนเงิิน 10 ล้้านบาท (1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท)

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

บริิษััท เฟื่่� องฟููอนัันต์์ จำำ�กััด

บริิษััท มงคลสมััย จำำ�กััด

บริิษััท ธนภัักดีี จำำ�กััด

บริิษััท กาญจนสิิงขร จำำ�กััด

บริิษััท สุุราบางยี่่ขั
� น
ั จำำ�กััด

บริิษััท อธิิมาตร จำำ�กััด

บริิษััท เอส. เอส. การสุุรา จำำ�กััด

บริิษััท แก่่นขวััญ จำำ�กััด

บริิษััท เทพอรุุโณทััย จำำ�กััด

บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด

บริิษััท ยููไนเต็็ด ไวน์์เนอรี่่� แอนด์์ ดิิสทิิลเลอรี่่� จำำ�กััด

บริิษััท สีีมาธุรุ กิิจ จำำ�กััด

บริิษััท นทีีชััย จำำ�กััด

บริิษััท หลัักชััยค้้าสุุรา จำำ�กััด

บริิษััท สุุราพิิเศษทิิพราช จำำ�กััด

บริิษััท โมเดิิร์น
์ เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิษััท โฮเรก้้า แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

-

บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด

บริิษััท แสงโสม จำำ�กััด

-

บริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทย่่อย

(ร้้อยละ)

2563

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2562

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

10

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

-

-

2563

10

10

1,000

800

800

900

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

700

700

900

7,500

6,600

5,550

2562

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 และเงิินปัันผลรัับจากเงิินลงทุุนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน มีีดัังนี้้้��

10

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

-

-

2563

10

10

1,010

766

800

888

1,800

5,000

700

800

800

900

4,000

700

697

691

900

7,500

12,500

12,500

2562

ราคาทุุน

4

188

2

5

6

93

16

70

57

86

56

79

244

7

6

25

78

195

891

1,421

2563

13

79

4

12

-

76

29

40

59

102

70

120

268

13

5

-

67

187

350

444

(ล้้านบาท)

2562

เงิินปัันผลรัับ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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100.00
100.00
100.00
100.00

บริิษััท สุุราทิิพย์์ จำำ�กััด

บริิษััท สุุนทรภิิรมย์์ จำำ�กััด

บริิษััท ภิิรมย์์สุุรางค์์ จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

100.00

บริิษััท นำำ�ทิิพย์์ จำำ�กััด

100.00

100.00

บริิษััท นำำ�รุ่ง
่� โรจน์์ จำำ�กััด

บริิษััท กฤตยบุุญ จำำ�กััด

100.00

บริิษััท นำำ�ธุรุ กิิจ จำำ�กััด

-

100.00

บริิษััท นำำ�นคร จำำ�กััด

บริิษััท ทิิพย์์ชโลธร จำำ�กััด

100.00

-

บริิษััท ป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด

บริิษััท นำำ�เมืือง จำำ�กััด

-

บริิษััท ป้้อมนคร จำำ�กััด

100.00

-

บริิษััท ป้้อมพลััง จำำ�กััด

บริิษััท นำำ�พลััง จำำ�กััด

-

บริิษััท ป้้อมบููรพา จำำ�กััด

100.00

-

บริิษััท ป้้อมเจริิญ จำำ�กััด

บริิษััท นำำ�กิิจการ จำำ�กััด

-

บริิษััท ป้้อมโชค จำำ�กััด

100.00

-

บริิษััท ป้้อมคลััง จำำ�กััด

บริิษััท นำำ�ยุุค จำำ�กััด

-

บริิษััท ป้้อมกิิจ จำำ�กััด

(ร้้อยละ)

2563

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2562

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

860

5

5

1

5

-

10

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2563

860

5

5

1

5

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2562

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

864

24

25

7

27

-

10

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2563

864

24

25

7

27

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2562

ราคาทุุน

-

643

932

698

1,088

2,029

126

272

206

72

166

46

374

101

23

6

156

88

5

62

46

140

2563

-

364

489

496

623

619

138

257

204

81

172

56

353

127

7

-

22

14

-

6

11

15

(ล้้านบาท)

2562

เงิินปัันผลรัับ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
-

บริิษััท แพนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิษััท จรััญธุรุ กิิจ 52 จำำ�กััด

บริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

บริิษััท ประมวลผล จำำ�กััด

บริิษััท ทศภาค จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

บริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด

International Beverage Holdings Limited

บริิษััท คอสมอส บริิวเวอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กััด

79.66
95.05

บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (1)

บริิษััท ไทยดริ้้ง� ค์์ จำำ�กััด

บริิษััท ช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

100.00

-

บริิษััท เบีียร์์อาชา จำำ�กััด

บริิษััท สุุราพิิเศษภััทรลานนา จำำ�กััด

-

บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด

100.00

100.00

บริิษััท อาหารเสริิม จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์์ จำำ�กััด

99.72

บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด

(ร้้อยละ)

2563

100.00

95.05

79.66

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.72

2562

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

-

1,500

375

1,000

-

-

5

-

275,656

30

2

25

350

300

1,012

123

300

122

10

1

40

2563

10

1,500

375

1,000

1

1

5

1,667

250,298

30

2

25

350

300

1,012

123

300

122

1

1

40

2562

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

438

5,540

1,015

-

-

39

-

275,656

30

2

61

376

300

1,012

134

296

84

43

32

35

2563

10

438

5,540

1,015

130

4,318

39

4,139

250,298

30

2

61

376

300

1,012

134

296

84

34

32

35

2562

ราคาทุุน

1,045

-

585

5

14

410

-

305

1,730

-

-

37

6

201

-

46

2

-

-

34

108

2563

157

-

448

70

3

140

-

222

3,475

-

20

69

-

153

-

23

2

-

9

26

98

(ล้้านบาท)

2562

เงิินปัันผลรัับ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
241

50.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

บริิษััท เบฟโค จำำ�กััด

บริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด

บริิษััท น้ำำ�ใจไทยเบฟ (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด

บริิษััท เอเอสเอ็็ม แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิษััท เทรดดิิชั่่น
� แนล เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
(เดิิม: บริิษััท เอเย่่นต์์ แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด)

บริิษััท ฟู้้ �ดส์์ คอมพานีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

บริิษััท ซีี.เอ.ไอ จำำ�กััด

บริิษััท ไทยเบฟมาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

บริิษััท ฟู๊๊�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50.99

50.99

25.00

100.00

2562

10

1

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

5,436

17,480

10

10

2563

-

-

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

5,436

1

10

10

2562

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

335,878

10

1

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

2,773

8,913

2

10

2563

335,268

-

-

936

25

5

6,200

10

2,700

1

200

2,773

1

2

10

2562

ราคาทุุน

15,890

-

-

-

100

-

56

-

-

-

39

-

-

-

359

2563

11,341

(1) ผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�นของบริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั (มหาชน) อนุุมััติก
ิ ารเปลี่่ย
� นแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่ต
� ราไว้้จากเดิิมมููลค่่าหุ้้�นละ 2 บาท เป็็นมููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท จากการเปลี่่ย
� นแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่ต
� ราไว้้ดัง
ั กล่่าวส่่งผลให้้จำ�ำ นวน
หุ้้�นสามััญของบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นจาก 187.50 ล้้านหุ้้�นเป็็น 375.00 ล้้านหุ้้�น บริิษััทโออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ดัังกล่่าวต่่อกรมพััฒนาธุรุ กิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์เรีียบร้้อยแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563

บริิษััทย่่อยทั้้�งหมดดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทยยกเว้้น International Beverage Holdings Limited ซึ่่�งดำำ�เนิินธุรุ กิิจในประเทศฮ่่องกง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

370

(ล้้านบาท)

2562

เงิินปัันผลรัับ

บริิษััทไม่่มีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยทางตรงซึ่่�งจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีีราคาที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณชน ยกเว้้นบริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) มีีราคาปิิดอยู่่�ที่่� 39.50 บาท ต่่อหุ้้�น (30 กัันยายน 2562: 118 บาท ต่่อหุ้้�น) มููลค่่าตลาดของเงิินลงทุุนใน
บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) เท่่ากัับ 11,799 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562: 17,625 ล้้านบาท)

รวม

บริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด

50.90

50.99

บริิษััท ช้้างคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

25.00

100.00

บริิษััท ฟู้้ �ด ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด

บริิษััท แคชแวน แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

(ร้้อยละ)

2563

สัั ดส่่ วนความเป็็นเจ้้าของ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

242
งบการเงิน

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�แบ่่งให้้กัับส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
217

1,057

(9)

1,066

กำำ�ไร

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

11,007

1,416

รายได้้

มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

-

6,961

สิิ นทรััพย์์สุุทธิิ

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมในงบการเงิินของบริิษััทย่่อย

(209)

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

5,749

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
(1,398)

2,819

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

20.34

ร้้อยละของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

บริษัท โออิช กรุ
ิ ป 
๊ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

60

230

61

169

10,865

3,143

-

8,898

(1,607)

(1,995)

9,779

2,721

35.33

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

30 กันยายน 2563

417

3,982

2,312

1,670

8,003

4,088

832

13,856

(2,624)

(922)

12,882

4,520

25.00

Grand Royal
Group

ตารางต่่อไปนี้้�สรุุปข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทย่่อยแต่่ละรายของกลุ่่�มบริิษััทที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ก่่อนการตััดรายการระหว่่างกััน

13. ส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่มีอำ
ี �ำ นาจควบคุุม

2,545

7,485

2,002

5,483

49,553

28,738

2,131

59,454

(2,417)

(8,034)

42,567

27,338

46.42

SABECO

(108)

79

อื่่�น

182

(656)

ตััดรายการ
ระหว่่างกััน

3,313

36,808

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
243

(735)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(1,575)
(193)
6,640

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

สิินทรััพย์์สุุทธิิ

1,354
13,631
1,229
(22)

มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

รายได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�

4

6,272

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุมในงบการเงิินของบริิษััทย่่อย

2,136

20.34%

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

ร้้อยละของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

416

(284)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ

1,435

(2)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� ที่่�แบ่่งให้้กัับส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุม

บริษัท โออิช กรุ
ิ ป 
๊ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

646

(453)

11,763

3,086

-

8,734

(1,649)

(2,017)

10,031

2,369

35.33%

531

(67)

(136)

734

22

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

30 กันยายน 2563

(341)

1,816

7,597

3,674

1,055

11,530

(2,074)

(855)

10,307

4,152

25.00%

(203)

(1,924)

(421)

2,142

578

Grand Royal
Group

(3,334)

5,875

62,648

26,603

1,954

55,058

(1,789)

(7,367)

40,996

23,218

46.42%

(565)

(3,610)

(3,425)

6,470

929

SABECO

81

-

อื่่�น

(332)

1

ตััดรายการ
ระหว่่างกััน

34,466

1,528

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

244
งบการเงิน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลงสุุทธิิ

(578)

(2,290)

(898)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

2,610

(4)

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� ที่่�แบ่่งให้้กัับส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุม

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

250

1,207

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�แบ่่งให้้กัับส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม

บริษัท โออิช กรุ
ิ ป 
๊ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

367

-

(116)

483

228

(160)

193

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

30 กันยายน 2563

223

(839)

(414)

1,476

(85)

454

1,475

Grand Royal
Group

(872)

(4,854)

(3,779)

7,761

(1,547)

2,727

2,541

SABECO

-

(67)

อื่่�น

(14)

(394)

ตััดรายการ
ระหว่่างกััน

(1,422)

2,810

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
245

246

งบการเงิน

14. อสัั งหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 
2563

2562
(ล้้านบาท)

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
โอนมาจาก (ไป) ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

15

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

1,900

1,842

-

-

37

71

-

-

8

(13)

-

-

1,945

1,900

-

-

222

127

-

-

7

10

-

-

18

87

-

-

1

(2)

-

-

248

222

-

-

-

-

ค่่าเสื่่� อมราคาสะสมและขาดทุุนจาก    การด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
โอนมาจากที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

15

มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

1,678

1,715

-

-

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

1,697

1,678

-

-

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััทได้้รับ
ั การประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ โดยพิิจารณาตามวิิธีีเปรีียบเทีียบตามราคาตลาด
และวิิธีีราคาทุุน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ราคาประเมิินของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนมีีจำำ�นวนเงิิน 2,644 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562:
2,592 ล้้านบาท)
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนประกอบด้้วยที่่�ดิินที่่�มีีคุุณสมบััติิเชิิงพาณิิชย์์เพื่่�อให้้เช่่าแก่่บุุคคลที่่�สามและที่่�ดิินและอาคารพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
ที่่�ไม่่ได้้ใช้้งาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

247

การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ลำำ�ดัับชั้้�นมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนถููกประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิินอิิสระจากภายนอก ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิในวิิชาชีีพ
ที่่�เหมาะสมและมีีประสบการณ์์ในการประเมิินราคาทรััพย์์สิินประเภทดัังกล่่าว ผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิินอิิสระได้้ประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจำำ�นวน 2,644 ล้้านบาท ถููกจััดลำำ�ดัับชั้้�นการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 3 จาก
เกณฑ์์ข้อ
้ มููลที่่�นำำ�มาใช้้ในเทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรม
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญ
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
แสดงในตารางดัังต่่อไปนี้้�

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่า

ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญ

ความสัั มพัันธ์์ระหว่่างข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญและการวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรม

ราคาซื้้�อขายของที่่�ดิินเปรีียบเทีียบ
ที่่�คล้้ายคลึึงกัันที่่�ปรัับแล้้ว

มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ประมาณการไว้้จะเพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง) หากราคาตลาดสููงขึ้้�น (ต่ำำ�ลง)

ต้้นทุุนที่่�ต้้องใช้้ทดแทนใหม่่ตามราคา
ณ ปััจจุุบัน
ั

มููลค่่าที่่�ยุุติิธรรมที่่�ประมาณการไว้้จะเพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง) หากต้้นทุุนที่่�ต้้องใช้้ทดแทนสููงขึ้้�น
(ลดลง)

ที่่�ดิิน
-วิิธีีเปรีียบเทีียบตามราคาตลาด
อาคารพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
-วิิธีีการต้้นทุุน

14

โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

โอน

17

โอนไปสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาที่่�ดิิน

เพิ่่�มขึ้้�นจากการซื้้�อธุรุ กิิจ

3

-

-

800

-

159

19,239

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 / 1 ตุุลาคม 2562 ปรัับปรุุงใหม่่

เพิ่่�มขึ้้�น

(12)

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

จำำ�หน่่าย

29
-

14

โอนมาจาก (ไป) อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

-

870

โอน

17

โอนมาจาก (ไป) สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาที่่�ดิิน

-

เพิ่่�มขึ้้�นจากการซื้้�อธุรุ กิิจ

18,352

ที่่�ดิิน
(ปรัับปรุุงใหม่่)

5

หมายเหตุุ

เพิ่่�มขึ้้�น

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 - ปรัับปรุุงใหม่่

ราคาทุุน / ราคาประเมิินใหม่่

15. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

89

-

-

-

-

9

2,146

-

-

31

-

-

-

-

8

2,107

ส่่ วน
ปรัับปรุุง
ที่่�ดิิน

1,166

(37)

-

-

254

698

33,954

(450)

(292)

1,669

(100)

38

-

-

883

32,206

อาคาร
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารและ
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

1,955

-

-

-

525

1,071

72,146

(919)

(804)

2,992

-

-

-

2

1,059

69,816

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

11

-

-

-

-

12

3,023

(46)

(13)

14

-

-

-

-

20

3,048

ถัังไม้้
โอ๊๊ค

116

-

(9)

-

-

220

2,930

(15)

(90)

101

-

(2)

-

-

254

2,682

เครื่่�อง
ตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้
สำำ �นัักงาน

18

-

-

-

5

40

4,339

(24)

(154)

7

-

-

-

-

68

4,442

ยานพาหนะ

(3,356)

-

-

-

-

2,903

1,625

(24)

(11)

(4,814)

-

(83)

-

-

3,239

3,318

สิิ นทรััพย์์
ระหว่่าง
ก่่อสร้้าง
และติิดตั้้�ง

2

(37)

(9)

800

784

5,112

139,402

(1,490)

(1,364)

-

(71)

(47)

870

2

5,531

135,971

(ล้้านบาท)

รวม
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงินรวม

248
งบการเงิน

-

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
-

-

โอน

จำำ�หน่่าย

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

14

-

105

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 / 1 ตุุลาคม 2562

-

-

โอนไปอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

โอน

-

-

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

จำำ�หน่่าย

-

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

14

105

20,215

14

-

ที่่�ดิิน
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

จำำ�หน่่าย

หมายเหตุุ

-

(1)

-

(19)

-

82

1,491

-

-

-

-

-

80

1,411

2,242

-

(2)

ส่่ วน
ปรัับปรุุง
ที่่�ดิิน

173

(114)

(18)

13

31

1,664

18,454

(215)

(234)

(87)

4

-

1,720

17,266

36,304

396

(127)

อาคาร
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารและ
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

378

(1,030)

-

7

29

3,544

51,442

(506)

(624)

-

(3)

30

3,651

48,894

75,381

728

(1,044)

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

32

(2)

-

-

-

59

2,652

(35)

(12)

-

-

-

57

2,642

3,105

61

(2)

ถัังไม้้
โอ๊๊ค

11

(102)

-

3

(4)

339

1,961

(8)

(82)

-

(1)

11

326

1,715

3,162

18

(113)

เครื่่�อง
ตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้
สำำ �นัักงาน

18

(109)

-

(4)

-

214

3,271

(13)

(151)

-

-

-

249

3,186

4,319

28

(111)

ยานพาหนะ

-

-

-

-

2

-

33

-

(5)

-

-

-

-

38

1,224

52

-

สิิ นทรััพย์์
ระหว่่าง
ก่่อสร้้าง
และติิดตั้้�ง

612

(1,358)

(18)

-

58

5,902

79,409

(777)

(1,108)

(87)

-

41

6,083

75,257

145,952

1,297

(1,399)

(ล้้านบาท)

รวม
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
249

ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน

ภายใต้้กรรมสิิทธิ์์ข
� องกลุ่่�มบริิษััท

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ภายใต้้กรรมสิิทธิ์์ข
� องกลุ่่�มบริิษััท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 / 1 ตุลาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่

ภายใต้้กรรมสิิทธิ์์ข
� องกลุ่่�มบริิษััท

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 - ปรัับปรุุงใหม่่

มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุุ

689

20,110

689

655

696

1,553

-

20,110

19,134

18,247

105

ที่่�ดิิน
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ส่่ วน
ปรัับปรุุง
ที่่�ดิิน

16,101

270

15,831

15,500

14,940

20,203

อาคาร
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารและ
ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

21,011

337

20,674

20,704

20,922

54,370

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

364

-

364

371

406

2,741

ถัังไม้้
โอ๊๊ค

954

-

954

969

967

2,208

เครื่่�อง
ตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและ
เครื่่�องใช้้
สำำ �นัักงาน

929

-

929

1,068

1,256

3,390

ยานพาหนะ

1,189

-

1,189

1,592

3,280

35

สิิ นทรััพย์์
ระหว่่าง
ก่่อสร้้าง
และติิดตั้้�ง

61,347

607

60,740

59,993

60,714

84,605

(ล้้านบาท)

รวม
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงินรวม

250
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

251

ในปีี 2563 ที่่�ดิินบางแปลงได้้ถููกประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิินอิิสระจากภายนอกและส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์จำ�ำ นวน
800 ล้้านบาท ได้้ถููกรัับรู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้ทบทวนมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน พบว่่ามููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มากกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ราคาทรััพย์์สิินของกลุ่่�มบริิษััทก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งได้้คิิดค่่าเสื่่�อมราคาเต็็มจำำ�นวนแล้้ว แต่่ยัง
ั คงใช้้งานจนถึึง
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีจำำ�นวน 55,913 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562: 48,263 ล้้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ส่่ วนปรัับปรุุง
อาคารเช่่า

เครื่่�องตกแต่่ง
ติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้
สำำ �นัักงาน

ยานพาหนะ

สิิ นทรััพย์์
ระหว่่าง
ก่่อสร้้างและ
ติิดตั้้�ง

รวม
(ล้้านบาท)

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

15

296

42

67

420

เพิ่่�มขึ้้�น

-

23

4

6

33

จำำ�หน่่าย

-

(1)

-

(68)

(69)

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 /
1 ตุุลาคม 2562

15

318

46

5

384

เพิ่่�มขึ้้�น

31

17

-

4

52

จำำ�หน่่าย

-

(5)

(1)

-

(6)

โอน

1

-

-

(1)

-

47

330

45

8

430

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

13

209

29

-

251

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

1

31

5

-

37

จำำ�หน่่าย

-

(1)

-

-

(1)

14

239

34

-

287

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

1

31

6

-

38

จำำ�หน่่าย

-

(4)

(1)

-

(5)

15

266

39

-

320

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

2

87

13

67

169

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 /  
1 ตุุลาคม 2562

1

79

12

5

110

32

64

6

8

110

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่า

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 /
1 ตุุลาคม 2562

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ราคาทรััพย์์สิินของบริิษััทก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของส่่วนปรัับปรุุงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าและอุุปกรณ์์ซึ่�ง
่ ได้้คิิดค่่าเสื่่�อมราคาเต็็มจำำ�นวนแล้้วแต่่ยัง
ั คง
ใช้้งานจนถึึง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีจำำ�นวน 211 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562: 186 ล้้านบาท)

252

งบการเงิน

การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ลำำ�ดัับชั้้�นมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรมของที่่�ดิินถููกประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิินอิิสระจากภายนอก ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิในวิิชาชีีพที่่�เหมาะสมและมีีประสบการณ์์ในการ
ประเมิินราคาทรััพย์์สิินประเภทดัังกล่่าว
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของที่่�ดิินจำำ�นวน 20,110 ล้้านบาท ในงบการเงิินรวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ถููกจััดลำำ�ดัับชั้้�นการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ใน
ระดัับที่่� 3 จากเกณฑ์์ข้อ
้ มููลที่่�นำำ�มาใช้้ในเทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรม (30 กัันยายน 2562: 19,134 ล้้านบาท)
มููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสำำ�หรัับมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3

งบการเงิินรวม
2563

2562
(ล้้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม

19,134

17,991

159

-

เพิ่มขึ้นจากการซือ
้ ธุรกิจ

-

256

ซือ
้ และรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

29

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3

-

800

870

14

(12)

20,110

19,134

เพิ่มขึ้น

กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญ
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของที่่�ดิินแสดงในตารางดัังต่่อไปนี้้�

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่า

ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญ

ความสัั มพัันธ์์ระหว่่างข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�
มีีนััยสำำ �คััญและการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม

วิิธีีเปรีียบเทีียบตามราคาตลาด

ราคาซื้้�อขายของที่่�ดิินเปรีียบเทีียบที่่�
คล้้ายคลึึงกัันที่่�ปรัับแล้้ว

มููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ประมาณการไว้้จะเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
หากราคาตลาดสููงขึ้้�น (ต่ำำ�ลง)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

253

16. ค่่าความนิิยม
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2562

2563

2562
(ล้้านบาท)

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

146,128

153,789

-

-

-

39

-

-

7,029

(7,700)

-

-

153,157

146,128

-

-

190

203

-

-

53

-

-

-

11

(13)

-

-

254

190

-

-

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

145,938

153,586

-

-

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

152,903

145,938

-

-

เพิ่่�มขึ้้�นจากการซื้้�อธุุรกิิจ

5

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

5

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
ต่่างประเทศ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี

การทดสอบการด้้อยค่่าของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดที่่�มีีค่่าความนิิยม
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการทดสอบการด้้อยค่่า ค่่าความนิิยมได้้ถููกปัันส่่วนให้้กัับหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดของกลุ่่�มบริิษััท (แผนกที่่�มีีการ
ดำำ�เนิินงาน) ดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562
(ล้้านบาท)

121,656

117,512

ธุรุ กิิจสุุรา (Grand Royal Group)

16,416

13,567

ธุรุ กิิจอาหาร (ร้้านอาหารเคเอฟซีี)

7,730

7,730

ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสมแอลกอฮอล์์

5,504

5,504

ธุรุ กิิจอาหาร

768

768

ธุรุ กิิจอื่่น
� ๆ (แต่่ละธุรุ กิิจไม่่มีีสาระสำำ�คััญ)

829

857

152,903

145,938

ธุรุ กิิจเบีียร์์ (SABECO)

รวม

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้ทบทวนมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของค่่าความนิิยม พบว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั คืืนของค่่าความนิิยม ณ วัันที่่� 30
กัันยายน 2563 มากกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการทดสอบการด้้อยค่่า ค่่าความนิิยมได้้ถููกปัันส่่วนให้้กัับหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิด
เงิินสดของกลุ่่�มบริิษััท
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั ของแต่่ละหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดพิิจารณาจากมููลค่่าจากการใช้้คำำ�นวณโดยประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะ
ได้้รับ
ั ในอนาคตคิิดลดจากงบประมาณและการคาดการณ์์ที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมััติิโดยผู้้�บริิหาร ครอบคลุุมระยะเวลา 4 ถึึง 8 ปีี กระแสเงิินสดหลัังจาก
ช่่วงเวลาดัังกล่่าวคาดการณ์์โดยใช้้อัต
ั ราการเติิบโตเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.00 ถึึง 8.25 อััตราการเติิบโตที่่�ใช้้สอดคล้้องกัับข้้อสมมติิที่่�ว่า่ ผู้้�เข้้าร่่วมตลาดจะ
ทำำ�ได้้ อััตราคิิดลดร้้อยละ 6.53 ถึึง 16.61 สำำ�หรัับการคำำ�นวณกระแสเงิินสด มาจากการประมาณการของผู้้�บริิหารซึ่่�งสะท้้อนความเสี่่�ยงของแต่่ละ
หน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด ณ วัันที่่�ทำำ�การประเมิิน มููลค่่าของสมมติิฐานหลัักแสดงถึึงการประเมิินของผู้้�บริิหารของแนวโน้้มในอนาคตที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุรุ กิิจโดยอ้้างอิิงข้้อมููลที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีตจากแหล่่งข้้อมููลภายในและภายนอก

436
48

ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสำำ�หรัับปีี

30,848

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

2,410

-

โอนมาจากที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

จำำ�หน่่าย
15

27

28,411

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 / 1 ตุุลาคม 2562

เพิ่่�มขึ้้�น

(1,443)

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

-

15

โอนมาจาก (ไป) ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

-

25

29,829

เครื่่�องหมายการค้้า

-

5

หมายเหตุุ

จำำ�หน่่าย

เพิ่่�มขึ้้�นจากการซื้้�อธุรุ กิิจ

เพิ่่�มขึ้้�น

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

ราคาทุุน

17. สิิ นทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น

119

277

5,241

195

-

(15)

184

4,877

(152)

(23)

-

-

78

4,974

สิิ ทธิิการเช่่า

307

236

6,165

202

-

-

-

5,963

(368)

-

-

39

-

6,292

ลููกค้้า

ความสั มพันธ์

67

278

763

19

9

(11)

92

654

(8)

70

(2)

-

67

527

ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น

สิิ นทรััพย์์

541

1,227

43,017

2,826

9

(26)

303

39,905

(1,971)

47

(2)

39

170

41,622

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงิินรวม

254
งบการเงิน

29,393
27,936
30,317

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 / 1 ตุุลาคม 2562

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี

531

7

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

-

จำำ�หน่่าย

49

ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสำำ�หรัับปีี
-

475

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 / 1 ตุุลาคม 2562

ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่า

(9)

-

เครื่่�องหมายการค้้า

ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน

จำำ�หน่่าย

หมายเหตุุ

4,605

4,488

4,697

636

27

(15)

-

235

389

(7)

-

สิิ ทธิิการเช่่า

5,209

5,443

6,056

875

23

-

24

308

520

(23)

-

ลููกค้้า

ความสั มพันธ์

360

316

249

403

9

(8)

-

64

338

(6)

(1)

ไม่่มีตั
ี ัวตนอื่่�น

สิิ นทรััพย์์

40,572

38,183

40,395

2,445

66

(23)

24

656

1,722

(45)

(1)

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงิินรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
255

256

งบการเงิน

งบการเงิินรวม
2563

2562
(ล้้านบาท)

ราคาทุุน
199

130

19

69

218

199

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

93

77

ตััดจำ�ำ หน่่ายสำำ�หรัับปีี

15

16

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

108

93

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

106

53

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

110

106

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
เพิ่่�มขึ้้�น
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า

มููลค่่าสุุทธิิทางบััญชีี

สิิทธิิการเช่่าของกลุ่่�มบริิษััทได้้รวมสิิทธิิในการใช้้ที่่�ดิิน ซึ่่�งมีีมููลค่่าประมาณ 735,380 ล้้านเวีียดนามดอง (1,004 ล้้านบาท) ซึ่่�ง SABECO ได้้รับ
ั
อนุุญาตให้้ใช้้ที่่�ดิินโดยกระทรวงอุุตสาหกรรมและการค้้าของประเทศเวีียดนาม ทั้้�งนี้้� สิิทธิิการใช้้ที่่�ดิินดัังกล่่าวอยู่่�ในระหว่่างกระบวนการจััดเตรีียม
สััญญาเช่่าที่่�ดิินกัับคณะกรรมการประชาชนแห่่งเมืืองโฮจิิมิน
ิ ห์์

18. สิิ นทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

1,192

1,242

224

233

ลููกหนี้้�กรมสรรพากร

520

437

-

-

เงิินมััดจำ�ำ

516

487

1

1

อื่่�น ๆ

838

512

-

-

3,066

2,678

225

234

เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าแก่่ผู้�ชำ
้ �ำ นาญการ

รวม

35

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

257

19. หนี้้�สิินที่่�มีภ
ี าระดอกเบี้้�ย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้านบาท)

ส่่ วนที่่�หมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร
ส่่วนที่่ไ� ม่่มีีหลัักประกัันแต่่มีีหนัังสืือสนัับสนุุนทางการเงิิน

559

182

-

-

2,133

2,046

-

-

291

109

-

-

13,962

9,575

13,800

9,450

16,945

11,912

13,800

9,450

45,239

9,689

45,239

9,689

13

-

-

-

2,253

7

2,250

-

2,266

7

2,250

-

-

253

4,261

4,091

17

-

-

-

64,467

21,861

65,550

23,230

เงินกู้ยม
ื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ส่่วนที่่�มีีหลัักประกััน
ส่่วนที่่ไ� ม่่มีีหลัักประกัันแต่่มีีหนัังสืือสนัับสนุุนทางการเงิิน
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคารและเงิินกู้้�ยืม
ื
ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้�ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน (สุุทธิิจากต้้นทุุนทางการเงิิน
รอตััดบัญ
ั ชีี)
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิินส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนที่่�มีีหลัักประกััน
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
รวมส่่ วนที่่�หมุุนเวีียน

6

258

งบการเงิน

งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ส่่ วนที่่�ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
-

-

31,237

38,359

124,981

170,173

124,981

170,173

560

-

-

-

26,668

27,802

26,657

27,790

27,228

27,802

26,657

27,790

596

-

-

-

รวมส่่ วนที่่�ไม่่หมุุนเวีียน

152,805

197,975

182,875

236,322

รวมทั้้�งสิ้้� น

217,272

219,836

248,425

259,552

ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน

6

หุ้้�นกู้้�
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
(สุุทธิิจากต้้นทุุนทางการเงิินรอตััดบัญ
ั ชีี)
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ส่่วนที่่�มีีหลัักประกััน
ส่่วนที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
(สุุทธิิจากต้้นทุุนทางการเงิินรอตััดบัญ
ั ชีี)

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยแสดงตามระยะเวลาครบกำำ�หนดการจ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 ได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

64,467

21,861

65,550

23,230

106,901

142,546

137,677

180,893

ครบกำำ�หนดหลัังจากห้้าปีี

45,904

55,429

45,198

55,429

รวม

217,272

219,836

248,425

259,552

ครบกำำ�หนดภายในหนึ่่�งปีี
ครบกำำ�หนดหลัังจากหนึ่่�งปีี แต่่ไม่่เกิินห้้าปีี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ลัักษณะและรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ของเงิินกู้้�ยืม
ื มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

บริิษััท
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้� น
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินระยะสั้้�น

13,800

9,450

13,800

9,450

-

-

4,261

4,091

1) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 9,000 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืน จำำ�นวน 4 งวด
เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2564 ถึึงมีีนาคม 2566 1

9,000

9,000

9,000

9,000

2) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 66,000 ล้้านเยน โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียวใน
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2567 1, 6

20,044

18,960

20,044

18,960

(137)

(170)

(137)

(170)

28,907

27,790

28,907

27,790

1.1)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 5,000 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2563 3

-

5,000

-

5,000

1.2)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 11,200 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2564 3

11,200

11,200

11,200

11,200

1.3)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 10,000 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2566 3

10,000

10,000

10,000

10,000

1.4)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 9,300 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืน
		
ในเดืือนมีีนาคม 2568 3, 4

9,300

9,300

9,300

9,300

1.5)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 14,500 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืน
		
ในเดืือนมีีนาคม 2571 3, 4

14,500

14,500

14,500

14,500

2.1)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 2,452 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมกราคม 2564 3

2,452

2,452

2,452

2,452

2.2)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 43,895 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2565 3

43,895

43,895

43,895

43,895

2.3)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 4,387 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนด ชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนกัันยายน 2566 3

4,387

4,387

4,387

4,387

941

941

941

941

13,719

13,719

13,719

13,719

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน (รวมส่่ วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน
หนึ่่�งปีี)

หััก ต้้นทุุนทางการเงิินรอตััดบัญ
ั ชีี
รวมเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้� (รวมส่่ วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี)
การออกหุ้้�นกู้้� ชุุดที่่� 1

การออกหุ้้�นกู้้� ชุุดที่่� 2

2.4)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 941 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนด ชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนกัันยายน 2568 3
2.5)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 13,719 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืน
		
ในเดืือนกัันยายน 2571 3, 5
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งบการเงิน

งบการเงิินรวม
2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

การออกหุ้้�นกู้้� ชุุดที่่� 3
3.1)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 4,692 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนกัันยายน 2563 3

-

4,692

-

4,692

3.2)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 6,914 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนกัันยายน 2571 3

6,914

6,914

6,914

6,914

4.1)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 31,600 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2564 3

31,600

31,600

31,600

31,600

4.2)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 11,300 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนด ชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2567 3

11,300

11,300

11,300

11,300

4.3)	หุ้้�นกู้้�จำ�ำ นวน 10,100 ล้้านบาท โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนครั้้�งเดีียว
		
ในเดืือนมีีนาคม 2572 3

10,100

10,100

10,100

10,100

(88)

(138)

(88)

(138)

170,220

179,862

170,220

179,862

-

-

31,237

38,359

559

182

-

-

2,586

2,280

-

-

-

253

-

-

14

19

-

-

546

-

-

-

3) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 19,795 ล้้านเวีียดนามดอง
โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระทุุก 3 เดืือน เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่
เดืือนตุุลาคม 2562 - กัันยายน 2565 8

22

-

-

-

4) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 24,905 ล้้านเวีียดนามดอง
โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระทุุก 3 เดืือน เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่
เดืือนตุุลาคม 2562 - ตุุลาคม 2565 9

5

-

-

-

การออกหุ้้�นกู้้� ชุุดที่่� 4

หััก ต้้นทุุนทางการเงิินรอตััดบัญ
ั ชีี
รวมหุ้้�นกู้้�
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทย่่อย
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี และเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้� น
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน 2, 10
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาว (รวมส่่ วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี)
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
1) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 20 ล้้านบาทโดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระทุุกเดืือน เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่
เดืือนเมษายน 2564 - พฤษภาคม 2566 11
2) เงิินกู้้�ยืม
ื จำำ�นวน 625,800 ล้้านเวีียดนามดอง
โดยมีีกำำ�หนดชำำ�ระทุุก 3 เดืือน เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม 2563 - เมษายน 2570 7

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงิินรวม
2563

2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

รวมเงิินกู้้�ระยะยาว

587

19

-

-

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า (รวมส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี)

613

-

-

-

217,272

219,836

248,425

259,552

รวมหนี้้�สิินที่่�มีภ
ี าระดอกเบี้้�ย

1
2

กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาเงิินกู้้�ยืม
ื
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศแห่่งหนึ่่�งมีีเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นบางส่่วนจากสถาบัันการเงิินในต่่างประเทศซึ่่�งมีีวงเงิินรวม 59 ล้้าน
ปอนด์์สเตอร์์ลิิง โดยมีีสิินค้้าคงเหลืือเป็็นหลัักประกัันและมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือต้้องมีีมููลค่่าไม่่ต่ำำ�กว่่าภาระหนี้้�คงเหลืือ
3 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดและดำำ�รงอััตราส่่วนของหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตลอดอายุุ
ของหุ้้�นกู้้�
4 บริิษััทสามารถไถ่่ถอนหรืือชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ก่่อนครบกำำ�หนดได้้ เมื่่�อหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 5 ปีี เป็็นต้้นไป
5 บริิษััทสามารถไถ่่ถอนหรืือชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ก่่อนครบกำำ�หนดได้้ เมื่่�อหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 7 ปีี เป็็นต้้นไป
6 บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินและอััตราดอกเบี้้�ยเพื่่�อใช้้ในการจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
และความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของเงิินกู้้�ยืม
ื (อ้้างอิิงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 34)
7 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศ มีีส่่วนของเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งมีีวงเงิิน 625,800 ล้้านเวีียดนาม
ดอง โดยมีีโครงการการลงทุุนก่่อสร้้างโรงงาน 414,005 ล้้านเวีียดนามดองเป็็นหลัักประกััน
8 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศ มีีส่่วนของเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งมีีวงเงิิน 19,795 ล้้านเวีียดนาม
ดอง โดยมีีวััสดุุและเครื่่�องมืือ 25,708 ล้้านเวีียดนามดองเป็็นหลัักประกััน
9 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศ มีีส่่วนของเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งมีีวงเงิิน 24,905 ล้้านเวีียดนาม
ดอง โดยมีีเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ 14,673 ล้้านเวีียดนามดองเป็็นหลัักประกััน
10 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในต่่างประเทศ มีีส่่วนของเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งมีีวงเงิิน 440,895 ล้้านเวีียดนาม
ดอง โดยมีีสิินทรััพย์์บนที่่�ดิิน ที่่�ดิิน เงิินฝากธนาคาร และสิินค้้าคงเหลืือ 1,611,124 ล้้านเวีียดนามดองเป็็นหลัักประกััน
11 ในระหว่่างปีี 2563 สััญญากู้้�ยืม
ื เงิินระยะยาวของบริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้รับ
ั การเปลี่่�ยนแปลงกำำ�หนดชำำ�ระโดย
สถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�ง
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีอััตราดอกเบี้้�ยของเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินหลายแห่่งอััตรา
ร้้อยละ 1.05 ถึึง 5.10 และร้้อยละ 1.45 ถึึง 1.90 ต่่อปีีตามลำำ�ดัับ (30 กัันยายน 2562: ร้้อยละ 1.45 ถึึง 6.50 และ 1.64 ถึึง 1.95 ต่่อปีี) เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะ
ยาวจากสถาบัันการเงิินหลายแห่่งอััตราร้้อยละ 2.87 ถึึง 8.44 และร้้อยละ 2.87 ถึึง 3.39 ต่่อปีีตามลำำ�ดัับ (30 กัันยายน 2562: ร้้อยละ 2.97 ถึึง 3.75
และร้้อยละ 2.97 ถึึง 3.39 ต่่อปีี) นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีอััตราดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้�ร้อ
้ ยละ 2.10 ถึึง 4.16 ต่่อปีี (30 กัันยายน 2562: ร้้อยละ 1.79
ถึึง 4.16 ต่่อปีี)
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีวงเงิินหุ้้�นกู้้�ที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิคงเหลืือจำำ�นวนเงิิน 32,692 ล้้านบาท และ 29,692 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
(30 กัันยายน 2562: 23,000 ล้้านบาท และ 20,000 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีวงเงิินสิินเชื่่�อประเภทเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและวงเงิินตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินซึ่่�งยัังมิิได้้เบิิกใช้้เป็็นจำำ�นวน
เงิินรวม 51,892 ล้้านบาท และ 27,908 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (30 กัันยายน 2562: 59,189 ล้้านบาท และ 32,058 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)
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งบการเงิินรวม
จำำ�นวนเงิิน
หนี้้�สิินตามสัั ญญาเช่่าการเงิิน

ขั้้�นต่ำำ�ที่่�ต้้องจ่่าย

ดอกเบี้้�ย

มููลค่่าปัจ
ั จุุบัันของจำำ�นวนเงิิน
ขั้้�นต่ำำ�ที่่�ต้้องจ่่าย
(ล้้านบาท)

ระยะเวลาที่่�จะครบกำำ�หนด
ภายใน 1 ปีี

47

30

17

1 - 5 ปีี

190

113

77

เกิิน 5 ปีี

732

213

519

รวม

969

356

613

20. เจ้้าหนี้้�อื่่น
�
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ค่่าใช้้จ่า่ ยค้้างจ่่าย

5,211

5,495

629

647

3,658

3,986

4

6

เจ้้าหนี้้�ค่่าสิินทรััพย์์

1,516

1,547

4

6

ค่่าส่่งเสริิมการขายค้้างจ่่าย

1,049

1,161

-

-

เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าสิินค้้าจากลููกค้้า (1)

878

215

-

-

อื่่�น ๆ

391

360

-

-

12,703

12,764

637

659

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

รวม

(1) เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าสิินค้้าจากลููกค้้าจะบัันทึึกบััญชีีเป็็นรายได้้เมื่่�อภาระที่่�ต้้องปฏิิบัติ
ั ิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเสร็็จสิ้้�นภาระที่่�ต้้องปฏิิบัติ
ั ิจะปฏิิบัติ
ั ิภายในระยะ
เวลาสั้้�นซึ่่�งน้้อยกว่่าหนึ่่�งปีี
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าสิินค้้าจากลููกค้้า ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 จำำ�นวน 215 ล้้านบาท บัันทึึกบััญชีีเป็็นรายได้้ในปีี 2563 (2562: 462 ล้้านบาท)

21. หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มค้้างจ่่าย

1,257

1,047

47

47

ภาษีีสรรพสามิิตที่่�ต้้องชำำ�ระ

1,184

1,370

-

-

เงิินมััดจำ�รั
ำ บ
ั และเงิินค้ำำ�ประกัันรัับ

792

908

2

-

ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่า่ ยรอนำำ�ส่่ง

276

482

116

111

อื่่�น ๆ

179

247

-

3

3,688

4,054

165

161

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

263

22. ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิิน
ภาระผููกพัันในงบแสดงฐานะการเงิินสำำ �หรัับผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน
- รางวััลการทำำ�งานเป็็นระยะเวลานาน

91

42

-

-

4

-

-

-

4,883

3,943

321

254

-

798

-

42

4,978

4,783

321

296

433

475

33

34

ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ที่่�รับ
ั รู้้ใ� นระหว่่างปีี

8

(113)

-

-

ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงานตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน

-

798

-

43

441

1,160

33

77

ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�รับ
ั รู้้ใ� น
ระหว่่างปีี

40

506

6

33

ขาดทุุนสะสมจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�รับ
ั รู้้�

748

708

33

18

การลาหยุุดพัักผ่่อนประจำำ�ปีส
ี ะสม
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
- โครงการจ่่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่่ละประเทศ
ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงานตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน
รวม
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
โครงการจ่่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานของแต่่ละประเทศ

รัับรู้้ใ� นงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

โครงการจ่่ายชดเชยตามกฎหมายของแต่่ละประเทศ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทจััดการโครงการบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญพนัักงานตามข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายแรงงานของแต่่ละประเทศ ในการให้้ผลประโยชน์์เมื่่�อ
เกษีียณแก่่พนัักงานตามสิิทธิิและอายุุงาน
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้มีีความเสี่่�ยงจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ได้้แก่่ความเสี่่�ยงของช่่วงชีีวิิต ความเสี่่�ยง
จากอััตราดอกเบี้้�ยและความเสี่่�ยงจากตลาด (เงิินลงทุุน)
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าปััจจุุบัน
ั ของภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์
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งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์
4,783

3,437

296

265

361

368

28

25

72

107

5

9

กำำ�ไรจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

8

(113)

-

-

ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน

-

798

-

43

441

1,160

33

77

(20)

(6)

-

-

60

343

2

23

-

169

4

10

40

506

6

33

(286)

(320)

(14)

(79)

(286)

(320)

(14)

(79)

4,978

4,783

321

296

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
รัับรู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบัน
ั
ดอกเบี้้�ยจากภาระผููกพััน

27

รัับรู้้ใ� นงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
ขาดทุุนจากการประมาณการตาม
-สมมติิฐานประชากร
-สมมติิฐานทางการเงิิน
-การปรัับปรุุงจากประสบการณ์์

อื่่�น ๆ
ผลประโยชน์์จ่า่ ย

ภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

งบการเงิินรวม
ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

อััตราคิิดลด
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต

1.30 - 1.50

1.50 - 1.60

1.50

1.60

4.00 - 5.50

4.00 - 5.50

5.50

5.50

ข้้อสมมติิฐานเกี่่�ยวกัับอััตรามรณะในอนาคตถืือตามข้้อมููลทางสถิิติิที่่�เผยแพร่่ทั่่�วไปและตารางมรณะ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็น 9 - 10 ปีี (30 กัันยายน 2562: 10 ปีี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

265

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
การเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละข้้อสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�อาจเป็็นไปได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
ณ วัันที่่�รายงาน โดยถืือว่่าข้้อสมมติิฐานอื่่�น ๆ คงที่่� จะมีีผลกระทบต่่อภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นจำำ�นวนเงิินดัังต่่อไปนี้้�

งบการเงิินรวม
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง
(ล้้านบาท)

อััตราคิิดลด (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 0.5)
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 0.5)
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 1)

(208)

224

(14)

15

216

(202)

14

(13)

83

(68)

-

-

งบการเงิินรวม
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562

เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง
(ล้้านบาท)

อััตราคิิดลด (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 0.5)
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 0.5)
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนในอนาคต (เปลี่่�ยนแปลงร้้อยละ 1)

(204)

273

(13)

13

166

(156)

13

(13)

111

(89)

-

-

ต้้นทุุนบริิการในอดีีตสำำ �หรัับผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานจากการปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิคุ้�ม
้ ครองแรงงาน
เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน 2562 พระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองแรงงานได้้ถููกปรัับปรุุงและกำำ�หนดให้้นายจ้้างต้้องจ่่ายค่่าชดเชยให้้ลููกจ้้างที่่ถูู
� กเลิิกจ้้างเพิ่่�มเติิม
หากลููกจ้้างทำำ�งานติิดต่่อกัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไป ลููกจ้้างมีีสิิทธิิได้้รับ
ั ค่่าชดเชยไม่่น้้อยกว่่าค่่าจ้้างอััตราสุุดท้้าย 400 วััน กลุ่่�มบริิษััทจึึงแก้้ไขโครงการ
ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานฉบัับปรัับปรุุงในปีี 2562 จากการแก้้ไขโครงการ
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ป
� ระมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 และต้้นทุุนบริิการในอดีีตเพิ่่�มขึ้้�น
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการจำำ�นวน 798.46 ล้้านบาท และ 42.91 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมได้้แสดงต้้นทุุนบริิการในอดีีตจำำ�นวน 798.46 ล้้านบาทแยกเป็็นรายการต่่างหาก หากวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่า่ ยตามหน้้าที่่� จำำ�นวน
เงิินดัังกล่่าวจะถููกปัันส่่วนเป็็นต้้นทุุนขายเป็็นจำำ�นวน 224.23 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดจำ�ำ หน่่ายเป็็นจำำ�นวน 260.37 ล้้านบาท และค่่าใช้้จ่า่ ยในการ
บริิหารเป็็นจำำ�นวน 313.86 ล้้านบาท ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเฉพาะกิิจการ ต้้นทุุนบริิการในอดีีตจำำ�นวน 42.91 ล้้านบาทจะถููกปัันส่่วนเป็็นต้้นทุุนการให้้
บริิการจำำ�นวน 40.34 ล้้านบาท และค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารจำำ�นวน 2.57 ล้้านบาท
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23. ทุุนเรืือนหุ้้�น
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
มููลค่่าหุ้้�นต่่อหุ้้�น (บาท)

จำำ�นวนหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

2562
จำำ�นวนหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

(ล้้านหุ้้�น / ล้้านบาท)
ทุุนจดทะเบีียน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
- หุ้้�นสามััญ

1

25,155

25,155

25,155

25,155

1

25,155

25,155

25,155

25,155

- หุ้้�นสามััญ

1

25,114

25,114

25,111

25,111

- ออกหุ้้�นให้้กัับพนัักงาน

1

2

2

3

3

1

25,116

25,116

25,114

25,114

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
- หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
- หุ้้�นสามััญ

ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญจะได้้รับ
ั สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลจากการประกาศจ่่ายเงิินปัันผลและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนหนึ่่�งเสีียงต่่อหนึ่่�งหุ้้�นในที่่�ประชุุมของ
บริิษััท
ส่่ วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
ตามบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีีที่่�บริิษััทเสนอขายหุ้้�นสููงกว่่ามููลค่่าหุ้้�นที่่�จดทะเบีียนไว้้
บริิษััทต้้องนำำ�ค่่าหุ้้�นส่่วนเกิินนี้้�ตั้้�งเป็็นทุุนสำำ�รอง (“ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น”) ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นนี้้�จะนำำ�ไปจ่่ายเป็็นเงิินปัันผลไม่่ได้้

24. สำำ �รอง
สำำ�รองประกอบด้้วย
การจััดสรรกำำ�ไร และ/หรืือ กำำ�ไรสะสม
สำำ �รองตามกฎหมาย
ตามบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริิษััทจะต้้องจััดสรรทุุนสำำ�รอง (“สำำ�รองตามกฎหมาย”)
อย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีห
ี ลัังจากหัักขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของ
ทุุนจดทะเบีียน เงิินสำำ�รองนี้้�จะนำำ�ไปจ่่ายเป็็นเงิินปัันผลไม่่ได้้
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิิน
ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิินแสดงในส่่วนของเจ้้าของประกอบด้้วยผลต่่างการแปลงค่่าอััตราแลกเปลี่่�ยนทั้้�งหมดจากงบการเงิินของ
หน่่วยงานในต่่างประเทศ
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนเผื่่�อขายแสดงในส่่วนของเจ้้าของประกอบด้้วยผลรวมการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมของเงิินลงทุุนเผื่่�อขายจนกระทั่่�งมีีการตััดรายการหรืือเกิิดการด้้อยค่่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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การป้้องกัันความเสี่่� ยงกระแสเงิินสด
บััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสดในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิสะสมในมููลค่่ายุุติิธรรมของป้้องกัันความเสี่่�ยง
กระแสเงิินสดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันความเสี่่�ยงในธุุรกรรมที่่�ยัง
ั ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในการตีีราคาสิิ นทรััพย์์ใหม่่
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในการตีีราคาสิินทรััพย์์ใหม่่แสดงในส่่วนของเจ้้าของประกอบด้้วยผลรวมของการเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิของการตีีราคา
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�แสดงในงบการเงิินด้้วยการตีีราคาใหม่่จนกระทั่่�งมีีการขายหรืือจำำ�หน่่าย
การเคลื่่�อนไหวในทุุนสำำ �รอง
การเคลื่่�อนไหวในทุุนสำำ�รองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

25. การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ - แผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
ข้้อมููลแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2559 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว (ThaiBev Long-term incentive
plan: LTIP 2559) โดยบริิษััทจะจััดสรรหุ้้�นเพื่่�อเป็็นค่่าตอบแทนเพิ่่�มเติิมจากค่่าตอบแทนปััจจุุบัน
ั ให้้แก่่พนัักงานซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
ในแผนการ LTIP 2559

1. LTIP 2559
รายการ

รายละเอีียด

วัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส

31 มกราคม 2560

คุุณสมบััติิของพนัักงาน

พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ตั้้�งแต่่ระดัับ 12
ขึ้้�นไป ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารแผน

จำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ระบุุไว้้ในจดหมายที่่�แจ้้งแก่่พนัักงาน เป็็นจำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น กำำ�หนดโดย
พิิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่่ม
� บริิษััทในปีีนั้้น
ั ง
ิ าน
� ๆ และผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ของพนัักงานแต่่ละท่่านในแต่่ละปีี

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง คำำ�นวณจาก
1. ผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิงานของพนัักงาน (KPI) ในช่่วงวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559 ถึึง
30 กัันยายน 2560
2. ระดัับความสำำ�เร็็จของบริิษััทในช่่วงวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2559 ถึึง 30 กัันยายน 2560
ซึ่่�งประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่
1) กำำ�ไรสุุทธิิไม่่รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 75
2) คะแนนดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 25

การส่่งมอบหุ้้�นแก่่พนัักงาน

หุ้้�นที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั แบ่่งเป็็นสามส่่วนและทยอยส่่งมอบให้้พนัักงานในแต่่ละปีี
เป็็นระยะเวลาสามปีี

ราคายุุติิธรรมของหุ้้�น

ราคาตลาดถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักด้้วยปริิมาณการซื้้�อขายของหุ้้�นบริิษััทใน
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ ก่่อนหน้้าวัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส 3 วััน
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2. LTIP 2560/2561
รายการ

รายละเอีียด

วัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส

27 กุุมภาพัันธ์์ 2561

คุุณสมบััติิของพนัักงาน

พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ตั้้�งแต่่ระดัับ 12
ขึ้้�นไป ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารแผน

จำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ระบุุไว้้ในจดหมายที่่�แจ้้งแก่่พนัักงาน เป็็นจำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น กำำ�หนดโดย
พิิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่่ม
� บริิษััทในปีีนั้้น
ั ง
ิ าน
� ๆ และผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ของพนัักงานแต่่ละท่่านในแต่่ละปีี

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง คำำ�นวณจาก
1. ผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิงานของพนัักงาน (KPI) ในช่่วงวัันที่่�
1 ตุุลาคม 2560 ถึึง 30 กัันยายน 2561
2. ระดัับความสำำ�เร็็จของบริิษััทในช่่วงวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2560 ถึึง
30 กัันยายน 2561 ซึ่่�งประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่
1) กำำ�ไรสุุทธิิไม่่รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 75
2) คะแนนดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 25

การส่่งมอบหุ้้�นแก่่พนัักงาน

หุ้้�นที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั แบ่่งเป็็นสามส่่วนและทยอยส่่งมอบให้้พนัักงานในแต่่ละปีี
เป็็นระยะเวลาสามปีี

ราคายุุติิธรรมของหุ้้�น

ราคาตลาดถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักด้้วยปริิมาณการซื้้�อขายของหุ้้�นบริิษััทใน
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ ก่่อนหน้้าวัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส 3 วััน

3. LTIP 2562/2563
รายการ

รายละเอีียด

วัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส

31 มกราคม 2563

คุุณสมบััติิของพนัักงาน

พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ตั้้�งแต่่ระดัับ 12
ขึ้้�นไป ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหารแผน

จำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ระบุุไว้้ในจดหมายที่่�แจ้้งแก่่พนัักงาน เป็็นจำำ�นวนหุ้้�นเบื้้�องต้้น กำำ�หนดโดย
พิิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่่�มบริิษััทในปีีนั้้�น ๆ และผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิ
งานของพนัักงานแต่่ละท่่านในแต่่ละปีี

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง

จำำ�นวนหุ้้�นสุุดท้้ายที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั จริิง คำำ�นวณจาก
1. ผลการประเมิินการปฏิิบัติ
ั ิงานของพนัักงาน (KPI) ในช่่วงวัันที่่�
1 ตุุลาคม 2562 ถึึง 30 กัันยายน 2563
2. ระดัับความสำำ�เร็็จของบริิษััทในช่่วงวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ถึึง
30 กัันยายน 2563 ซึ่่�งประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่
1) กำำ�ไรสุุทธิิไม่่รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 75
2) คะแนนดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) น้ำำ�หนัักที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณร้้อยละ 25

การส่่งมอบหุ้้�นแก่่พนัักงาน

หุ้้�นที่่�พนัักงานจะได้้รับ
ั แบ่่งเป็็นสามส่่วนและทยอยส่่งมอบให้้พนัักงานในแต่่ละปีี
เป็็นระยะเวลาสามปีี

ราคายุุติิธรรมของหุ้้�น

ราคาตลาดถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนัักด้้วยปริิมาณการซื้้�อขายของหุ้้�นบริิษััทใน
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ ก่่อนหน้้าวัันจััดสรรหุ้้�นโบนััส 3 วััน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทบัันทึึกค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว จำำ�นวน
52.50 ล้้านบาท และ 18.58 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (2562: 34.93 ล้้านบาท และ 12.86 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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การเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน

มููลค่่าที่่�
ตราไว้้

ราคา
เสนอ
ขาย

จำำ�นวนหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุน
ที่่�เสนอขาย

จำำ�นวนหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุน
ออกให้้
พนัักงาน (1)

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุน (ส่่ วนที่่�
ไม่่ต้้องออก) /ส่่ วน
ที่่�ต้้องออกเพิ่่�ม

คงเหลืือหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนตาม
เงื่่�อนไขของโครงการที่่�ยัง
ั
ไม่่ออก ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
2563

(บาท/หุ้้�น)

(หุ้้�น)

LTIP 2559

1.00

21.27

3,999,310

(3,770,648)

(228,662)

-

LTIP 2560/2561

1.00

19.79

2,713,000

(1,914,000)

101,596

900,596

LTIP 2562/2563

1.00

17.94

5,443,521

-

-

5,443,521

12,155,831

(5,684,648)

(127,066)

6,344,117

รวม

(1) บริิษััทจะทยอยออกหุ้้�นทุุกปีีภายใน 3 ปีี นัับแต่่ปีที่
ี ่�มีีการเสนอขายหุ้้�น
รายการกระทบยอดหุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ และทุุนสำำ�รองอื่่�น - การจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
30 กัันยายน 2563 มีีดัังนี้้�

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563

หุ้นสามัญ

ทุนส�ำรองอืน
่ การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
(จ�ำนวนล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

25,114

25,114

17,285

47

ออกหุ้้�นให้้กัับพนัักงาน

2

2

43

(45)

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พนัักงานระยะยาวสำำ�หรัับงวด

-

-

-

53

25,116

25,116

17,328

55

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

งบการเงิินรวม / งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 2562

หุ้้�นสามััญ

ทุุนสำำ �รองอื่่�น การจ่่ายโดยใช้้
หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์

ส่่ วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
(จำำ�นวนล้้านหุ้้�น)

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

25,111

25,111

17,242

58

ออกหุ้้�นให้้กัับพนัักงาน

3

3

43

(46)

ค่่าใช้้จ่า่ ยแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พนัักงานระยะยาวสำำ�หรัับงวด

-

-

-

35

25,114

25,114

17,285

47

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
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งบการเงิน

26. ส่่ วนงานดำำ�เนิินงานและการจำำ�แนกรายได้้
กลุ่่�มบริิษััทได้้นำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงานธุรุ กิิจและส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ รููปแบบหลัักในการรายงานส่่วนงานธุรุ กิิจ พิิจารณา
จากระบบการบริิหารการจััดการและโครงสร้้างการรายงานทางการเงิินภายในของกลุ่่�มบริิษััทเป็็นเกณฑ์์ในการกำำ�หนดส่่วนงาน
การกำำ�หนดราคาระหว่่างส่่วนงานอยู่่�บนเงื่่�อนไขที่่�ตกลงร่่วมกัันทั้้�งสองฝ่่าย
ผลได้้ (เสีีย) สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินตามส่่วนงาน รวมรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับส่่วนงาน หรืือที่่�สามารถปัันส่่วนให้้กัับส่่วนงานได้้อย่่างสมเหตุุ
สมผล รายการที่่�ไม่่สามารถปัันส่่วนได้้ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย ผลกระทบสุุทธิิจากอััตราแลกเปลี่่�ยนทั้้�งส่่วนของรายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ย เงิินกู้้�ยืม
ื และ
ต้้นทุุนทางการเงิินบางส่่วน และเงิินลงทุุนบางรายการ
ในการจััดทำำ�ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน หนี้้�สิินและดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�ไม่่สามารถปัันส่่วนได้้ว่า่ เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนงานใด จะถููกปัันส่่วนตาม
เกณฑ์์ร้อ
้ ยละของสิินทรััพย์์สุุทธิิของแต่่ละส่่วนงาน โดยผู้้�บริิหารเชื่่�อว่่าเกณฑ์์ดัังกล่่าวได้้แสดงหนี้้�สิินของแต่่ละส่่วนงานได้้อย่่างเหมาะสมและ
ใกล้้เคีียงกัับความเป็็นจริิง
ส่่ วนงานธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััทเสนอส่่วนงานธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
ธุรุ กิิจสุุรา

ผลิิตและจำำ�หน่่ายสุุรายี่่ห้
� ้อต่่าง ๆ และน้ำำ�โซดา

ธุรุ กิิจเบีียร์์

ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ เบีียร์์ยี่ห้
่� ้อต่่าง ๆ น้ำำ�โซดาช้้าง และน้ำำ�ดื่่�มช้้าง

ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ�ดื่่�ม กาแฟสำำ�เร็็จรููป เครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง เครื่่�องดื่่�มชาเขีียวและเครื่่�องดื่่�มกลิ่่�นผลไม้้
ยี่่ห้
� ้อต่่าง ๆ และ

ธุรุ กิิจอาหาร

ภััตตาคาร และจััดจำ�ำ หน่่ายอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

ส่่วนงานธุรุ กิิจได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงเริ่่ม
ั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562 โดยย้้ายน้ำำ�โซดาช้้างจากธุรุ กิิจสุุรา และน้ำำ�ดื่่�มช้้างจากธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
� ตั้้�งแต่่วัน
แอลกอฮอล์์ ไปรวมกัับธุุรกิิจเบีียร์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการบริิหารจััดการและความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มธุรุ กิิจข้้อมููลของปีีก่่อนได้้ปรัับปรุุงใหม่่
เพื่่�อประโยชน์์ในการเปรีียบเทีียบเชิิงวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเขตภููมิิศาสตร์์
กลุ่่�มบริิษััทมีีฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจส่่วนใหญ่่อยู่่�ในประเทศไทย โดยส่่วนหนึ่่�งของสิินค้้าที่่�ผลิิตได้้จะส่่งไปจำำ�หน่่ายโดยตรงหรืือผ่่านทางบริิษััทย่่อย
ในต่่างประเทศให้้กัับลููกค้้าภายนอก สำำ�หรัับฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจในต่่างประเทศจะเป็็นของบริิษััทย่่อย
ในการนำำ�เสนอการจำำ�แนกส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ รายได้้แยกตามเขตภููมิิศาสตร์์ได้้กำำ�หนดจากสถานที่่�ตั้้�งของลููกค้้า สิินทรััพย์์แยกตามสถานที่่�ตั้้�ง
ทางภููมิิศาสตร์์ของสิินทรััพย์์

117,297

117,297

117,297

รวมรายได้้

จัังหวะเวลาในการรัับรู้้ร� ายได้้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง

รวมรายได้้

-

7,156

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

ต้้นทุุนบริิการในอดีีต
สำำ�หรัับผลประโยชน์์ระยะยาว
ของพนัักงานจากการปรัับปรุุง
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน

5,811

ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่าย

78,054

488

รายได้้อื่่น
�

ต้้นทุุนขาย

43

ดอกเบี้้�ยรัับ

117,828

21

รายได้้จากการขายระหว่่างส่่วนงาน

รวมรายได้้ที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานได้้

117,276

รายได้้จากการขายลููกค้้าภายนอก

ข้้อมููลตามส่่วนงานดำำ�เนิินงาน

10,674

3

106,620

อื่่�น ๆ

เวีียดนาม

ไทย

ส่่ วนงานภููมิิศาสตร์์หลััก

การจำำ�แนกรายได้้

2563

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลได้้ (เสีีย) ตามส่่วนงานธุุรกิิจ

391

6,927

6,801

76,592

115,114

248

60

33

114,773

114,806

114,806

114,806

10,826

4

103,976

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจสุุรา

-

4,629

11,054

83,002

108,499

267

1,361

44

106,827

106,871

106,871

106,871

1,262

49,553

56,056

2563

170

5,093

13,735

93,545

121,808

321

1,065

66

120,356

120,422

120,422

120,422

1,548

62,648

56,226

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเบีียร์์

-

1,735

4,375

10,225

16,803

508

14

54

16,227

16,281

16,281

16,281

1,096

-

15,185

2563

204

1,837

4,807

11,170

17,056

245

15

98

16,698

16,796

16,796

16,796

1,538

-

15,258

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

-

2,224

3,480

7,417

13,247

73

2

21

13,151

13,172

13,172

13,172

39

-

13,133

2563

33

2,454

3,511

8,730

15,639

73

5

31

15,530

15,561

15,561

15,561

67

-

15,494

2562

ธุุรกิิจอาหาร

-

(69)

(94)

(78)

(241)

(101)

-

(140)

-

(140)

(140)

(140)

-

-

(140)

2563

-

(140)

(141)

(71)

(352)

(124)

-

(228)

-

(228)

(228)

(228)

-

-

(228)

2562

ตััดรายการ
ระหว่่างกััน

-

15,675

24,626

178,620

256,136

1,235

1,420

-

253,481

253,481

253,481

253,481

13,071

49,556

190,854

2563

798

16,171

28,713

189,966

269,265

763

1,145

-

267,357

267,357

267,357

267,357

13,979

62,652

190,726

(ล้้านบาท)

2562

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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25,766

(3,495)

22,271

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

(ค่่าใช้้จ่า่ ย) รายได้้ภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงาน
ได้้สำำ �หรัับปีี

-

-

-

-

(241)

-

2563

-

-

-

-

(352)

-

2562

26,345

(4,698)

31,043

608

225,701

6,780

2563

(2,168)
26,065

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

กำำ�ไรสำำ �หรัับปีี

(492)

472

(137)

609

19

15,049

321

2562

ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์ (1)

(101)

74

(175)

18

13,440

319

2563

2,380

(998)

45

(1,043)

177

18,276

258

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

รวมรายการที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานไม่่ได้้

656

178

478

188

16,513

178

2563

ตััดรายการ
ระหว่่างกััน

(268)

3,281

(1,307)

4,588

466

117,686

5,143

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจอาหาร

- ต้้นทุุนทางการเงิิน

3,519

(1,455)

4,974

402

103,927

5,242

2563

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

2,648

19,412

(3,830)

23,242

-

91,872

1,161

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเบีียร์์

- ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

รายการที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานไม่่ได้้

-

92,062

1,041

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม และการร่่วมค้้า

รวมค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานได้้

ต้้นทุุนทางการเงิิน

ข้้อมููลตามส่่ วนงานดำำ�เนิินงาน

2563

ธุุรกิิจสุุรา

26,083

-

-

3,916

(267)

4,183

22,167

(5,229)

27,396

662

242,531

6,883

(ล้้านบาท)

2562

รวม

272
งบการเงิน

23,032

4,183

19,357

(ล้้านบาท)

2562

22,752

กำำ�ไรส่่ วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่

23,273

(1) ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์ รวมค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดโครงสร้้างกิิจการตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 12 ได้้แก่่ ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพและค่่าที่่�ปรึึกษา ค่่าใช้้จ่า่ ยบริิหาร
และค่่าใช้้จ่า่ ยในการจดทะเบีียนและออกหลัักทรััพย์์ เช่่น ค่่าอากรแสตมป์์

(2,168)

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์

(267)

-

418

2563

(492)

(38)

2562

3,916

(1,019)

2563

2,380
(1)

306

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

รวมรายการที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานไม่่ได้้

954

2563

รวม

(268)

825

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจอาหาร

- ต้้นทุุนทางการเงิิน

19,004

2563

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

2,648

21,939

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเบีียร์์

- ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

รายการที่่�จำ�ำ แนกส่่วนงานไม่่ได้้

	ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�จำ�ำ แนกส่่วนงานได้้

2563

ธุุรกิิจสุุรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
273

22,530
17,245
23,246
96,726

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

ค่่าความนิิยม

สิินทรััพย์์อื่่น
�

รวมสิิ นทรััพย์์ที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานได้้

รวมหนี้้�สิิน

- เงิินกู้้�ยืม
ื จากสถาบัันการเงิิน

รายการที่่�จำ�ำ แนกส่่วนงานไม่่ได้้

54,119

13,939
169,083

16,695
167,716

15,605

10,951

4,912

12,806

5,392

13,719

2,061

13,534

2,403

254,115

9,000

245,115

36,843

51,362

77,949

355,571

99,666

152,903

61,347

41,655

2563

รวมหนี้้�สิินที่่�จำ�ำ แนกส่่ วนงานได้้

11,131

17,086

3,433

8,498

4,593

562

2562

13,175

11,658

18,024

3,774

8,498

5,289

463

2563

หนี้้�สิินอื่่�น

7,414

30,483

6,995

5,504

16,624

1,360

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

208,272

6,039

31,118

8,426

5,504

15,769

1,419

2563

ธุุรกิิจอาหาร

38,187

152,111

198,706

56,874

117,512

17,603

6,717

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

152,388

209,703

64,220

121,656

17,759

6,068

2563

ธุุรกิิจเบีียร์์

433,520

40,180

89,006

19,172

14,424

21,173

34,237

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจสุุรา

รวมสิิ นทรััพย์์

- เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

รายการที่่�จำ�ำ แนกส่่วนงานไม่่ได้้

33,705

2563

สิินค้้าคงเหลืือ

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับฐานะทางการเงิินตามส่่วนของธุุรกิิจ

257,175

9,000

248,175

37,339

210,836

407,496

72,215

335,281

86,474

145,938

59,993

42,876

(ล้้านบาท)

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

รวม
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83
17

ค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์

94

สิิทธิิการเช่่า

4

127

1,709

24

67

1,674

1,840

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

64

19

1,253

16

455

2,155

1,336

2563

6

4

841

23

376

2,355

851

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเบีียร์์

14

8

608

26

30

1,398

630

2563

269,265

14,290

13,425

ต่่างประเทศ

256,136

63,814

51,020

สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม

รวม

191,161

191,691

ประเทศไทย

รายได้้

-

34

1,211

(44)

79

686

1,245

2562

2562

12

42

1,490

(27)

88

736

1,544

2563

ธุุรกิิจอาหาร

2563

68

8

1,772

35

19

1,378

1,848

(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่ผสม
แอลกอฮอล์์

รายละเอีียดข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามเขตภููมิิศาสตร์์ในงบการเงิินรวม ณ วัันที่่� 30 กัันยายน และสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน มีีดัังนี้้�

ข้้อมููลจำำ�แนกตามเขตภููมิิศาสตร์์

50

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

1,761

1,620

ค่่าเสื่่�อมราคา

รายจ่่ายฝ่่ายทุุนประกอบด้้วย

1,905

รายจ่่ายฝ่่ายทุุน

2563

ธุุรกิิจสุุรา

รายจ่่ายฝ่่ายทุุน ค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายและกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�

78

173

5,533

38

541

6,093

5,784

(ล้้านบาท)

2562

61,347

3,351

8,359

49,637

2563

59,993

2,776

7,747

49,470

(ล้้านบาท)

2562

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

งบการเงิินรวม

184

119

5,112

32

656

5,909

5,415

2563

รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
275

276

งบการเงิน

27.  ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน
งบการเงิินรวม

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562
(ล้้านบาท)

ผู้้�บริิหาร
เงิินเดืือนและค่่าแรง

225

231

225

231

โบนััส

167

142

167

142

ต้้นทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญ - โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

9

10

9

10

ต้้นทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญ - โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้

5

6

5

6

ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว

19

13

19

13

อื่่�น ๆ

38

33

3

17

463

435

428

419

13,486

13,575

707

653

1,743

2,049

143

158

ค่่าล่่วงเวลาและเบี้้�ยเลี้้�ยง

953

1,044

29

31

ต้้นทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญ - โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

433

1,150

24

67

ต้้นทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญ - โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้

271

263

22

20

32

23

-

1

653

693

-

-

1,974

2,648

158

142

19,545

21,445

1,083

1,072

20,008

21,880

1,511

1,491

พนัักงานอื่่�น
เงิินเดืือนและค่่าแรง
โบนััส

ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
ค่่านายหน้้า
อื่่�น ๆ

รวมค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์ของพนัักงาน

โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
รายละเอีียดของโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 22
โครงการสมทบเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มบริิษััทได้้จัดตั้้
ั �งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทบนพื้้�นฐานความสมััครใจของพนัักงานในการเป็็นสมาชิิกของกองทุุน
โดยพนัักงานจ่่ายเงิินสะสมในอััตราร้้อยละ 2 ถึึงอััตราร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือนทุุกเดืือน และกลุ่่�มบริิษััทจ่่ายสมทบในอััตราร้้อยละ 2 ถึึงอััตราร้้อยละ
5 ของเงิินเดืือนของพนัักงานทุุกเดืือน กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�ได้้จดทะเบีียนเป็็นกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามข้้อกำำ�หนดของกระทรวงการคลััง
และจััดการกองทุุนโดยผู้้�จัด
ั การกองทุุนที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาต

28.  ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
งบการเงิินได้้รวมการวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่า่ ยตามหน้้าที่่� ค่่าใช้้จ่า่ ยตามลัักษณะได้้เปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับต่่าง ๆ
ดัังนี้้�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงิินรวม

2563

2562

277

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562
(ล้้านบาท)

รวมอยู่่�ในต้้นทุุนขายและต้้นทุุนการให้้บริิการ
1,090

(849)

-

-

149,812

154,299

-

-

ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์ของพนัักงาน

5,511

5,978

1,014

1,007

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

4,129

4,087

50

49

ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์ของพนัักงาน

7,203

7,267

-

-

ค่่าโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์

4,603

3,685

-

-

ค่่าขนส่่ง

2,754

3,781

-

-

ค่่าใช้้จ่า่ ยการตลาดและส่่งเสริิมการขาย

2,536

5,745

-

-

ค่่าเช่่า

2,031

2,060

-

-

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

1,397

1,571

-

-

ค่่าเดิินทาง

1,077

1,283

-

-

555

553

-

-

33

34

-

-

2,437

2,734

-

-

ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์ของพนัักงาน

6,831

7,611

54

63

เงิินบริิจาค

1,075

864

15

11

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำ�ำ หน่่าย

1,039

977

3

3

ค่่าจ้้างและบริิการอื่่�น ๆ

946

870

10

7

ค่่าเช่่า

716

642

3

2

กำำ�ลัังการผลิิตว่่างเปล่่า

599

642

-

-

ค่่าที่่�ปรึึกษาและค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ

557

539

6

6

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

485

474

443

419

ค่่าสาธารณููปโภค

447

485

1

1

ค่่าพััฒนาระบบ

334

296

15

16

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทาง

322

457

2

4

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการตลาดและโฆษณาประชาสััมพัันธ์์

311

414

47

71

ค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�นัักงาน

197

205

6

7

ภาษีีและค่่าธรรมเนีียมอื่่�น

179

226

3

2

1,596

1,469

4

4

การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปและงานระหว่่างทำำ�
วััตถุุดิิบ วััสดุุสิ้้�นเปลืืองและภาษีีสรรพสามิิตใช้้ไป

รวมอยู่่�ในต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

ค่่าสาธารณููปโภค
ค่่านายหน้้า
ต้้นทุุนในการจััดจำ�ำ หน่่ายอื่่�น ๆ
รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารอื่่�น ๆ
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29.  ต้้นทุุนทางการเงิิน
งบการเงิินรวม

หมายเหตุุ

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562
(ล้้านบาท)

ดอกเบี้้�ยจ่่าย
-

-

1,028

1,150

สถาบัันการเงิิน

7,050

7,152

6,913

7,067

รวมดอกเบี้้�ยจ่่าย

7,050

7,152

7,941

8,217

(2)

(2)

-

-

7,048

7,150

7,941

8,217

บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หััก ส่่วนที่่�คิิดเข้้าเป็็นต้้นทุุนของสิินทรััพย์์
สุุทธิิ

6

30.  ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ที่่�รับ
ั รู้้ใ� นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงิินรวม

2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�ำหรับปี
การปรัับปรุุงภาษีีงวดก่่อน ๆ

6,344

5,655

274

87

20

25

-

-

6,364

5,680

274

87

502

(451)

729

(418)

6,866

5,229

1,003

(331)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ภาษีีเงิินได้้ที่่�รับ
ั รู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
งบการเงิินรวม
2563

2562

รายได้้
ก่่อน

(ค่่าใช้้จ่่าย)

ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้

รายได้้
สุุทธิิจากภาษีี
เงิินได้้

ก่่อน

(ค่่าใช้้จ่่าย)

ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้

สุุทธิิจากภาษีี
เงิินได้้
(ล้้านบาท)

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด

(287)

57

(230)

(1,070)

214

(856)

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการ
ร่่วมค้้า

1,406

-

1,406

(1,463)

-

(1,463)

14,596

-

14,596

(16,281)

-

(16,281)

กำำ�ไรจากการตีีราคาที่่�ดิินใหม่่

800

(160)

640

871

(174)

697

ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าใหม่่ของ
ผลประโยชน์์พนัักงานที่่�กำำ�หนดไว้้

(40)

6

(34)

(506)

97

(409)

45

(1)

44

23

(1)

22

16,520

(98)

16,422

(18,426)

136

(18,290)

ผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการ
แปลงค่่าหน่่วยงานต่่างประเทศ

กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
เผื่่�อขาย
รวม

ภาษีีเงิินได้้ที่่�รับ
ั รู้้ใ� นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
�
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

รายได้้
ก่่อน

(ค่่าใช้้จ่่าย)

ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้

รายได้้
สุุทธิิจากภาษีี
เงิินได้้

ก่่อน

(ค่่าใช้้จ่่าย)

ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้

สุุทธิิจากภาษีี
เงิินได้้
(ล้้านบาท)

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าใหม่่ของ
ผลประโยชน์์พนัักงานที่่�กำำ�หนดไว้้
รวม

(287)

57

(230)

(1,070)

214

(856)

(6)

1

(5)

(33)

2

(31)

(293)

58

(235)

(1,103)

216

(887)

280

งบการเงิน

การกระทบยอดเพื่่�อหาอััตราภาษีีที่่�แท้้จริงิ
งบการเงิินรวม
2563
อััตราภาษีี
(ร้้อยละ)
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
จำำ�นวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้

20.00

รายได้้ที่่�ไม่่ต้้องเสีียภาษีี
ค่่าใช้้จ่า่ ยต้้องห้้ามทางภาษีี
ผลขาดทุุนในปีีปัจจุุบั
ั
น
ั ที่่�ไม่่รับ
ั รู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์ภาษีี เงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี
การใช้้ขาดทุุนทางภาษีีที่่�เดิิมไม่่ได้้บัน
ั ทึึก
การปรัับปรุุงภาษีีงวดก่่อน ๆ
อื่่�น ๆ
14.27

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
ภาษีีเงิินได้้จากธุรุ กิิจ

อััตราภาษีี
(ล้้านบาท)

(ร้้อยละ)

32,931

ผลกระทบจากความแตกต่่างของอััตราภาษีีสำำ�หรัับกิิจการในต่่างประเทศ

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการดำำ�เนิินงานปกติิ

2562

6,586

31,312
20.00

6,262

13

(24)

(2,364)

(1,866)

467

458

(9)

369

(15)

(33)

20

25

-

38

4,698

16.70

2,168
20.85

(ล้้านบาท)

6,866

5,229
-

16.70

5,229

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
อััตราภาษีี
(ร้้อยละ)
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
กำำ�ไรจากดำำ�เนิินงานปกติิ
จำำ�นวนภาษีีตามอััตราภาษีีเงิินได้้

20.00

รายได้้ที่่�ไม่่ต้้องเสีียภาษีี
ค่่าใช้้จ่า่ ยต้้องห้้ามทางภาษีี
รวมภาษีีเงิินได้้

(4.12)

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้จากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเบีียร์์
ภาษีีเงิินได้้จากธุุรกิิจ

2562
อััตราภาษีี

(ล้้านบาท)

(ร้้อยละ)

28,306

11,950

(10,840)

-

17,466

11,950

3,493

20.00

2,390

(4,723)

(2,733)

65

12

(1,165)

(2.77)

2,168
3.54

(ล้้านบาท)

1,003

(331)
-

(2.77)

(331)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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การลดอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
พระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร ฉบัับที่่� 42 พ.ศ. 2559 ลงวัันที่่� 3 มีีนาคม 2559 ให้้ปรัับลดอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเหลืืออััตรา
ร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม
� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2559 เป็็นต้้นไป
ศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
บริิษััทได้้รับ
ั การอนุุมััติิจากกรมสรรพากรให้้ได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์ตามพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากรว่่าด้้วยการลดอััตรา
และยกเว้้นรััษฎากรฉบัับที่่� 674 พ.ศ. 2561 ในฐานะที่่�เป็็นศููนย์์กลางธุรุ กิิจระหว่่างประเทศ สิิทธิิประโยชน์์ที่่�ได้้รับ
ั ประกอบด้้วยการได้้รับ
ั ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้ที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการการค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีกำำ�หนดเวลาสิิบสี่่�ปีส
ี ามเดืือนเริ่่ม
ั ที่่� 1 มิิถุุนายน 2562 เนื่่�องจากเป็็น
� ตั้้�งแต่่วัน
กิิจการที่่�ได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี บริิษััทจะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นศููนย์์กลางธุรุ กิิจระหว่่างประเทศ

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
งบการเงิินรวม
สิิ นทรััพย์์
2563

2562

หนี้้�สิิน
2563

2562
(ล้้านบาท)

รวม
การหัักกลบรายการของภาษีี
สิิ นทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสุุทธิิ

2,737

3,161

(6,659)

(6,023)

(1,628)

(1,577)

1,628

1,577

1,109

1,584

(5,031)

(4,446)

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิิ นทรััพย์์
2563

2562

หนี้้�สิิน
2563

2562
(ล้้านบาท)

รวม

307

939

(44)

(5)

สิิ นทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสุุทธิิ

307

939

(44)

(5)
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รายการเคลื่่�อนไหวของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีีรวมที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 ตุุลาคม
2562

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ผลกระทบ
จากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน

ณ วัันที่่�
30 กัันยายน
2563
(ล้้านบาท)

สิิ นทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินค้้าคงเหลืือ

352

(12)

-

4

344

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

302

5

-

-

307

79

8

(1)

3

89

214

1

57

-

272

24

(20)

-

-

4

810

6

6

1

823

1,298

(521)

-

-

777

82

26

-

13

121

3,161

(507)

62

21

2,737

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

(3,293)

89

(160)

(23)

(3,387)

อื่่�น ๆ

(2,730)

(84)

-

(458)

(3,272)

รวม

(6,023)

5

(160)

(481)

(6,659)

สุุทธิิ

(2,862)

(502)

(98)

(460)

(3,922)

เงิินลงทุุนระยะยาว
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
ประมาณการหนี้้�สิิน
หนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ยอดขาดทุุนสะสมยกไป
อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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งบการเงิินรวม
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 ตุุลาคม
2561

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

เพิ่่�มขึ้้�นจาก
การรวมธุุรกิิจ
(หมายเหตุุ 5)

ผลกระทบ
จากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน

ณ วัันที่่�
30 กัันยายน
2562
(ล้้านบาท)

สิิ นทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินค้้าคงเหลืือ

323

35

-

-

(6)

352

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

295

7

-

-

-

302

32

51

-

-

(4)

79

การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม
ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแส
เงิินสด

-

-

214

-

-

214

ประมาณการหนี้้�สิิน

1

23

-

-

-

24

596

119

97

-

(2)

810

1,207

91

-

-

-

1,298

31

52

-

-

(1)

82

2,485

378

311

-

(13)

3,161

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

(3,149)

(26)

(174)

-

56

(3,293)

อื่่�น ๆ

(2,913)

99

(1)

(17)

102

(2,730)

รวม

(6,062)

73

(175)

(17)

158

(6,023)

สุุทธิิ

(3,577)

451

136

(17)

145

(2,862)

เงิินลงทุุนระยะยาว

หนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ยอดขาดทุุนสะสมยกไป
อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 ตุุลาคม
2562

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
่

ณ วัันที่่�
30 กัันยายน
2563
(ล้้านบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

9

-

1

10

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

214

-

57

271

ยอดขาดทุนสะสมยกไป

716

(690)

-

26

รวม

939

(690)

58

307

ต้นทุนทางการเงิน

(5)

(39)

-

(44)

รวม

(5)

(39)

-

(44)

สุุทธิิ

934

(729)

58

263

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 ตุุลาคม
2561

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ณ วัันที่่�
30 กัันยายน
2562
(ล้้านบาท)

สิิ นทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

49

(42)

2

9

-

-

214

214

ยอดขาดทุุนสะสมยกไป

296

420

-

716

รวม

345

378

216

939

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(45)

40

-

(5)

รวม

(45)

40

-

(5)

สุุทธิิ

300

418

216

934

การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบัญ
ั ชีี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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31. สิิ ทธิิประโยชน์์จากการส่่ งเสริิมการลงทุุน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนอนุุมััติิให้้บริิษััทย่่อยสามแห่่งได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์หลายประการในฐานะผู้้�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนตาม
พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. 2520 เกี่่�ยวกัับการผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ การผลิิตเครื่่�องดื่่�ม การผลิิตหน้้ากากอนามััยและการผลิิตแผ่่น
เยื่่�อกระดาษที่่�มีีแอลกอฮอล์์เป็็นส่่วนประกอบตั้้�งแต่่ร้อ
้ ยละ 70 ขึ้้�นไปของปริิมาตร ซึ่่�งพอสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
การผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
(ก) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิโดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
(ข)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมมีีกำำ�หนดเวลาแปดปีี นัับแต่่
วัันที่่�เริ่่ม
� มีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น

(ค) ให้้ได้้รับ
ั ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมมีีกำำ�หนดเวลาห้้าปีี
นัับแต่่วัน
ั ที่่�สิ้้�นสุุดสิิทธิิประโยชน์์ตามข้้อ (ข) และ
(ง)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลที่่�ได้้รับ
ั จากกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ตลอด
ระยะเวลาที่่�ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้แปดปีีนั้้�น

การผลิิตเครื่่�องดื่่�ม
(ก) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิโดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
(ข)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมมีีกำำ�หนดเวลาแปดปีี นัับแต่่
วัันที่่�เริ่่ม
� มีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น และ

(ค) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลที่่�ได้้รับ
ั จากกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ตลอด
ระยะเวลาที่่�ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้แปดปีีนั้้�น
การผลิิตหน้้ากากอนามััยและหน้้ากาก N95
(ก) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิโดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
(ข)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมมีีกำำ�หนดเวลาสามปีี นัับแต่่
วัันที่่�เริ่่ม
� มีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น

(ค) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลที่่�ได้้รับ
ั จากกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ตลอด
ระยะเวลาที่่�ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้สามปีีนั้้�น
(ง)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ต้้องนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ เพื่่�อใช้้ในการผลิิตเพื่่�อส่่งออก
เป็็นระยะเวลา 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�นำำ�เข้้าครั้้�งแรก และ

(จ)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับของผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมนำำ�เข้้ามาเพื่่�อส่่งออกกลัับไป เป็็นระยะเวลา 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันนำำ�เข้้าครั้้�งแรก

การผลิิตแผ่่นเยื่่�อกระดาษที่่�มีแ
ี อลกอฮอล์์เป็็นส่่ วนประกอบตั้้�งแต่่ร้้อยละ 70 ขึ้้�นไปของปริิมาตร
(ก) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิโดยคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
(ข)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมมีีกำำ�หนดเวลาสามปีี นัับแต่่
วัันที่่�เริ่่ม
� มีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
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(ค) ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นไม่่ต้้องนำำ�เงิินปัันผลที่่�ได้้รับ
ั จากกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนไปรวมคำำ�นวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ตลอด
ระยะเวลาที่่�ได้้รับ
ั ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้สามปีีนั้้�น
(ง)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็นที่่�ต้้องนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ เพื่่�อใช้้ในการผลิิตเพื่่�อส่่งออก
เป็็นระยะเวลา 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�นำำ�เข้้าครั้้�งแรก และ

(จ)

ให้้ได้้รับ
ั ยกเว้้นอากรขาเข้้าและภาษีีสำำ�หรัับของที่่�ผู้�ไ้ ด้้รับ
ั การส่่งเสริิมนำำ�เข้้ามาเพื่่�อส่่งออกกลัับไป เป็็นระยะเวลา 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันนำำ�เข้้าครั้้�งแรก

เนื่่�องจากเป็็นกิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุน บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวจะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดตามที่่�ระบุุไว้้ในบััตรส่่งเสริิม
การลงทุุน
รายได้้ที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนและที่่�ไม่่ได้้รับ
ั การส่่งเสริิมการลงทุุนสรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

6,960

6,195

-

-

กิิจการที่่�ไม่่ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม

246,521

261,162

-

-

รวมรายได้้

253,481

267,357

-

-

กิิจการที่่�ได้้รับ
ั การส่่งเสริิม

สิิ ทธิิประโยชน์์ที่่�ให้้แก่่ผู้�ปร
้ ะกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
ในปีี 2547 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งได้้รับ
ั อนุุมััติิจากกรมศุุลกากรให้้เป็็นผู้้�ประกอบกิิจการในเขตปลอดภาษีีอากร และให้้จัดตั้้
ั �งพื้้�นที่่�โรงงานของบริิษััท
ดัังกล่่าวเป็็นเขตปลอดอากร โดยบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวจะได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร ทั้้�งอากรนำำ�เข้้าและส่่งออก ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มและภาษีี
สรรพสามิิต ตลอดจนสิิทธิิประโยชน์์อื่่น
� ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

32. กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 คำำ�นวณจากกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััท
และจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วระหว่่างปีีโดยแสดงการคำำ�นวณดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

(ล้้านบาท / ล้้านหุ้้�น)
กำำ�ไรที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััท (ขั้้�นพื้้�นฐาน)

22,752

23,272

27,303

12,281

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว

25,114

25,111

25,114

25,111

2

3

2

3

25,116

25,114

25,116

25,114

0.91

0.93

1.09

0.49

ผลกระทบจากหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญโดยวิิธีีถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�หนััก (ขั้้�นพื้้�นฐาน)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (ขั้้�นพื้้�นฐาน) (บาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 คำำ�นวณจากกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทและ
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วระหว่่างปีี หลัังจากที่่�ได้้ปรัับปรุุงผลกระทบของหุ้้�นปรัับลด ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562

(ล้้านบาท / ล้้านหุ้้�น)
กำำ�ไรที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััท (ปรัับลด)

22,752

23,272

27,303

12,281

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (ขั้้�นพื้้�นฐาน)

25,116

25,114

25,116

25,114

4

3

4

3

25,120

25,117

25,120

25,117

0.91

0.93

1.09

0.49

ผลกระทบจากแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงานระยะยาว
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (ปรัับลด)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (ปรัับลด) (บาท)

33. เงิินปัันผล
ปีี 2562
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีข
ี องผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2562 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ที่่�จะจััดสรรการจ่่ายเงิินปัันผล
ที่่�เหลืือสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2561 ในอััตราหุ้้�นละ 0.24 บาท รวมทั้้�งหมดเป็็นเงิิน 6,027 ล้้านบาท เงิินปัันผลถููกจ่่ายให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�น
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2562
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่าง
กาลจากกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดหกเดืือนสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2562 ในอััตราหุ้้�นละ 0.15 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3,767 ล้้านบาท เงิินปัันผล
ดัังกล่่าวถููกจ่่ายให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน 2562
ปีี 2563
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีข
ี องผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�นของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563 ผู้้ถื
� อ
ื หุ้้�นมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ที่จ
่� ะจััดสรรการจ่่ายเงิินปัันผลใน
อััตราหุ้้�นละ 0.48 บาท รวมทั้้�งหมดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 12,054 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2562 บริิษััทได้้จ่า่ ยเป็็นเงิินปัันผลระหว่่างกาลไปแล้้ว
ในอััตราหุ้้�นละ 0.15 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3,767 ล้้านบาท เงิินปัันผลที่่�เหลืือในอััตราหุ้้�นละ 0.33 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 8,287 ล้้านบาท
ถููกจ่่ายให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติก
ิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
จากกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดหกเดืือนสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.10 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,511.57 ล้้านบาท เงิินปัันผล
ดัังกล่่าวถููกจ่่ายให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน 2563
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34. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
นโยบายการจััดการความเสี่่� ยงทางด้้านการเงิิน
กลุ่่ม
� บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิจากการเปลี่่ย
� นแปลงอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่ย
� นเงิินตราต่่างประเทศ และจาก
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดตามสััญญาของคู่่�สััญญา กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการถืือหรืือออกตราสารอนุุพัันธ์์ เพื่่�อการเก็็งกำำ�ไรหรืือการค้้า

การจััดการความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท กลุ่่�มบริิษััทมีีระบบในการควบคุุมให้้มีีความสมดุุลของระดัับความเสี่่�ยง
ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับได้้ โดยพิิจารณาระหว่่างต้้นทุุนที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงและต้้นทุุนของการจััดการความเสี่่�ยง ฝ่่ายบริิหารได้้มีีการควบคุุม
กระบวนการการจััดการความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่ามีีความสมดุุลระหว่่างความเสี่่�ยงและการควบคุุมความเสี่่�ยง
การบริิหารจัด
ั การทุุน
นโยบายของคณะกรรมการบริิษััท คืือการรัักษาระดัับเงิินทุุนให้้มั่่น
� คงเพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน เจ้้าหนี้้�และตลาดและก่่อให้้เกิิด
การพััฒนาของธุุรกิิจในอนาคต คณะกรรมการได้้มีีการกำำ�กัับดููแลผลตอบแทนจากการลงทุุน ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทพิิจารณาจากสััดส่่วนของ
ผลตอบแทนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานต่่อส่่วนของเจ้้าของรวม ซึ่่�งไม่่รวมส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม อีีกทั้้�งยัังกำำ�กัับดููแลระดัับการจ่่าย
เงิินปัันผลให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นสามััญ
ความเสี่่� ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย หมายถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดในอนาคตของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ซึ่่�งส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดของกลุ่่�มบริิษััท เนื่่�องจากดอกเบี้้�ยของเงิินกู้้�ยืม
ื ส่่วนใหญ่่มีีอัต
ั ราคงที่่� กลุ่่�มบริิษััทมีี
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดจากเงิินกู้้�ยืม
ื (ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 19) กลุ่่�มบริิษััทได้้ลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยทำำ�ให้้
แน่่ใจว่่าดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดจากเงิินกู้้�ยืม
ื ส่่วนใหญ่่มีีอัต
ั ราคงที่่�

งบการเงิินรวม
ระยะเวลาครบกำำ�หนด

ณ 30 กัันยายน
อััตรา
ดอกเบี้้�ย

ภายใน 1 ปีี

หลัังจาก 1 ปีี
แต่่ภายใน 5 ปีี

ภายหลััง 5 ปีี

(ร้้อยละต่่อปีี)

รวม
(ล้้านบาท)

ปีี 2563
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร

1.48-1.49

559

-

-

559

เงิินกู้้�ยืม
ื จากสถาบัันการเงิิน

0.73-8.44

18,652

27,041

187

45,880

หุ้้�นกู้้�

2.10-4.16

45,239

79,783

45,198

170,220

5.03

17

77

519

613

64,467

106,901

45,904

217,272

4.10

182

-

-

182

0.73-6.50

11,737

27,802

-

39,539

1.79-4.16

9,689

114,744

55,429

179,862

4.00

253

-

-

253

21,861

142,546

55,429

219,836

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม
ปีี 2562
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร
เงิินกู้้�ยืม
ื จากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้�
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(ปรัับปรุุงใหม่่)
รวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ระยะเวลาครบกำำ�หนด

ณ 30 กัันยายน
อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

ภายใน 1 ปีี

หลัังจาก 1 ปีี
แต่่ภายใน 5 ปีี

ภายหลััง 5 ปีี

รวม
(ล้้านบาท)

ปีี 2563
สิิ นทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื แก่่บุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5.00

6,551

8,175

-

14,726

6,551

8,175

-

14,726

0.73-2.87

16,050

26,657

-

42,707

2.50

4,261

31,237

-

35,498

2.10-4.16

45,239

79,783

45,198

170,220

65,550

137,677

45,198

248,425

6,358

6,637

-

12,995

6,358

6,637

-

12,995

0.73-2.97

9,450

27,790

-

37,240

2.50

4,091

38,359

-

42,450

1.79-4.16

9,689

114,744

55,429

179,862

23,230

180,893

55,429

259,552

รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืม
ื จากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืม
ื จากบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หุ้้�นกู้้�
รวม
ปีี 2562
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื แก่่บุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5.00

รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินกู้้�ยืม
ื จากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืม
ื จากบุุคคลหรืือกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หุ้้�นกู้้�
รวม

ความเสี่่� ยงจากเงิินตราต่่างประเทศ
กลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่�งเกิิดจากการซื้้�อสิินค้้าและการขายสิินค้้าที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศ สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ณ วัันที่่�รายงานเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการซื้้�อและขายสิินค้้าที่่�เป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศในงวดถััดไป
วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และ 2562 กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศอัันเป็็นผลมาจากการมีีสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศดัังนี้้�

-

ประมาณการหนี้้�สิินอื่่�น

ประมาณการยอดจ่่ายค่่าโฆษณาประชาสััมพัันธ์์

24
(6)

ยอดความเสี่่� ยงคงเหลืือสุุทธิิ

-

สััญญาซื้้�อเงิินตราต่่างประเทศ

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

(30)

-

ประมาณการยอดซื้้�อสิินทรััพย์์

ยอดรวมความเสี่่� ยงทั้้�งสิ้้� น                            

-

(30)

-

(28)

-

ประมาณการยอดซื้้�อสิินค้้า

ยอดบััญชีีในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�มีค
ี วามเสี่่� ยง

เจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เจ้้าหนี้้�อื่่น
�

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

(4)

-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

เงิินกู้้�ยืม
ื จากและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื และลููกหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

(1)

-

ลููกหนี้้�การค้้า

เจ้้าหนี้้�การค้้า

3

เงิินเหรีียญ
สิิ งคโปร์์

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

933

2

-

931

-

(115)

(78)

(163)

1,287

(340)

(101)

(129)

-

(163)

1

1,172

82

765

เงิินเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา

(2,181)

152

-

(2,333)

-

(43)

(44)

(1,988)

(258)

-

(21)

-

-

(301)

44

-

20

-

เงิินยููโร

(74)

4

-

(78)

(94)

-

-

(2)

18

-

-

-

-

-

-

-

12

6

สเตอร์์ลิิง

เงิินปอนด์์

(143)

-

-

(143)

-

-

-

-

(143)

-

(1)

-

-

(142)

-

-

-

-

เงิินเหรีียญ
ดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย

5

-

-

5

-

-

-

-

5

-

(1)

-

-

-

-

-

-

6

เงิิน
เหรีียญ
ฮ่่องกง

-

-

20,044

(20,044)

-

-

-

-

(20,044)

-

-

(20,044)

-

-

-

-

-

-

เงิินเยน
ญี่่�ปุ่่น
�

(6)

-

-

(6)

-

-

-

-

(6)

-

(11)

-

-

(4)

1

-

6

2

เงิินตราต่่าง
ประเทศอื่่�น ๆ

(1,472)

182

20,044

(21,698)

(94)

(158)

(122)

(2,153)

(19,171)

(340)

(163)

(20,173)

(4)

(611)

46

1,172

120

782

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงิินรวม 2563
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-

ลููกหนี้้�อื่่น
�

ลููกหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เจ้้าหนี้้�การค้้า

2
(3)

สััญญาซื้้�อเงิินตราต่่างประเทศ

ยอดความเสี่่� ยงคงเหลืือสุุทธิิ

1,216

164

-

-

-

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

-

ประมาณการยอดจ่่ายค่่าโฆษณาประชาสััมพัันธ์์

-

1,052

-

ประมาณการหนี้้�สิินอื่่�น

(22)

(564)

1,638

(126)

-

(1)

(222)

2

-

249

1,736

เงิินเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา

(5)

-

ประมาณการยอดซื้้�อสิินทรััพย์์

ยอดรวมความเสี่่� ยงทั้้�งสิ้้� น

-

(5)

(9)

-

ประมาณการยอดซื้้�อสิินค้้า

ยอดบััญชีีในงบแสดงฐานะการเงิินที่่�มีค
ี วามเสี่่� ยง

เจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

(1)

-

ลููกหนี้้�การค้้า

เงิินกู้้�ยืม
ื จากและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5

เงิินเหรีียญ
สิิ งคโปร์์

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

(1,822)

186

-

(2,008)

-

(91)

(72)

(1,498)

(347)

(46)

-

-

(303)

-

-

1

1

เงิินยููโร

(197)

5

-

(202)

(196)

-

-

(2)

(4)

(2)

-

-

(18)

-

-

4

12

สเตอร์์ลิิง

เงิินปอนด์์

(1)

-

-

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงิินเหรีียญ
ดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย

27

-

-

27

-

-

-

-

27

(1)

-

-

-

-

1

-

27

เงิิน
เหรีียญ
ฮ่่องกง

-

-

18,961

(18,961)

-

-

-

-

(18,961)

-

(18,961)

-

-

-

-

-

-

เงิินเยน
ญี่่�ปุ่่น
�

(42)

-

-

(42)

-

-

-

-

(42)

(49)

-

-

(1)

-

-

8

-

เงิินตราต่่าง
ประเทศอื่่�นๆ

(822)

357

18,961

(20,140)

(196)

(91)

(94)

(2,065)

(17,694)

(233)

(18,961)

(2)

(544)

2

1

262

1,781

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงิินรวม 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
291

(4)
-

ยอดรวมความเสี่่� ยงทั้้�งสิ้้� น                        

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
(4)

-

เจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ยอดความเสี่่� ยงคงเหลืือสุุทธิิ

-

(4)

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

เงิินกู้้�ยืม
ื จากและเจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

(3)

-

(3)

-

-

(3)

เงิินเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา

เงิินเหรีียญ
สิิ งคโปร์์

-

-

สััญญาแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

-

-

-

เงิินเหรีียญ
สหรััฐอเมริิกา

(3)

(3)

ยอดรวมความเสี่่� ยงทั้้�งสิ้้� น                        

ยอดความเสี่่� ยงคงเหลืือสุุทธิิ

(3)

-

เงิินเหรีียญ
สิิ งคโปร์์

เจ้้าหนี้้�อื่่น
� -บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย

สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

-

-

-

-

-

-

เงิินยููโร

-

-

-

-

-

เงิินยููโร

(2)

-

(2)

(2)

-

-

สเตอร์์ลิิง

เงิินปอนด์์

(2)

-

(2)

(2)

-

สเตอร์์ลิิง

เงิินปอนด์์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงิิน
เหรีียญ
ฮ่่องกง

เงิินเหรีียญ
ดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย

-

-

-

-

-

-

เงิิน
เหรีียญ
ฮ่่องกง

-

-

-

-

-

เงิินเหรีียญ
ดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย

-

-

-

-

-

เงิินตราต่่าง
ประเทศอื่่�น ๆ

(5)

(20,044)

(20,049)

(5)

(20,044)

(ล้้านบาท)

รวม

-

(18,961)

(18,961)

-

(18,961)

-

เงิินเยน
ญี่่�ปุ่่น
�

-

-

-

-

-

-

เงิินตราต่่าง
ประเทศอื่่�น ๆ

(9)

(18,961)

(18,970)

(2)

(18,961)

(7)

(ล้้านบาท)

รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 2562

-

(20,044)

(20,044)

-

(20,044)

เงิินเยน
ญี่่�ปุ่่น
�

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ 2563

292
งบการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

293

ความเสี่่� ยงทางด้้านสิิ นเชื่่�อ
ความเสี่่�ยงทางด้้านสิินเชื่่�อคืือ ความเสี่่�ยงที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�แก่่กลุ่่�มบริิษััทตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงไว้้เมื่่�อครบกำำ�หนด
ฝ่่ายบริิหารได้้กำำ�หนดนโยบายทางด้้านสิินเชื่่�อเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงทางด้้านสิินเชื่่�อดัังกล่่าวโดยสม่ำำ�เสมอ โดยการวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
ของลููกค้้าทุุกรายที่่�ขอวงเงิินสิินเชื่่�อในระดัับหนึ่่�ง ๆ ณ วัันที่่�รายงานไม่่พบว่่ามีีความเสี่่�ยงจากสิินเชื่่�อที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ความเสี่่�ยงสููงสุุดทางด้้าน
สิินเชื่่�อแสดงไว้้ในราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินแต่่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิิน อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีฐานลููกค้้า
จำำ�นวนมาก ฝ่่ายบริิหารไม่่ได้้คาดว่่าจะเกิิดผลเสีียหายที่่�มีีสาระสำำ�คััญจากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้
ความเสี่่� ยงจากสภาพคล่่อง
กลุ่่�มบริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดให้้เพีียงพอต่่อการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และเพื่่�อทำำ�ให้้ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดลดลง
มููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรม
ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงมููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินรวมถึึงลำำ�ดัับชั้้�นมููลค่่ายุุติิธรรม แต่่
ไม่่รวมถึึงการแสดงข้้อมููลมููลค่่ายุุติิธรรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมหากมููลค่่าตาม
บััญชีีใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรมอย่่างสมเหตุุสมผล มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนที่่�หมุุนเวีียนเป็็นมููลค่่าที่่�
ใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีี เนื่่�องจากวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นระยะสั้้�น มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กััน และเงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเป็็นมููลค่่าที่่�ใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีี

งบการเงิินรวม
มููลค่่าตามบััญชีี

มููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับ 1

ระดัับ 2

ระดัับ 3

รวม
(ล้้านบาท)

30 กัันยายน 2563
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

(84)

-

(84)

-

(84)

(29,495)

-

-

(28,754)

(28,754)

(170,220)

-

(174,512)

-

(174,512)

(884)

-

(884)

-

(884)

(27,809)

-

-

(26,939)

(26,939)

(179,862)

-

(186,187)

-

(186,187)

หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้�
30 กัันยายน 2562
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
 หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้�
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งบการเงิน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่าตามบััญชีี

มููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับ 1

ระดัับ 2

ระดัับ 3

รวม
(ล้้านบาท)

30 กัันยายน 2563
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์

(84)

-

(84)

-

(84)

(28,907)

-

-

(28,492)

(28,492)

(170,220)

-

(174,512)

-

(174,512)

(880)

-

(880)

-

(880)

6,637

-

-

7,040

7,040

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

(38,359)

-

-

(38,807)

(38,807)

เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

(27,790)

-

-

(26,921)

(26,921)

(179,862)

-

(186,187)

-

(186,187)

สิิ นทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินกู้้�ยืม
ื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หุ้้�นกู้้�
30 กัันยายน 2562
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัด
ั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
หนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์
สิิ นทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััด
มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินให้้กู้�ยื
้ ม
ื ระยะยาวจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หุ้้�นกู้้�

สัั ญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินหลายสััญญากัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง เพื่่�อใช้้ในการจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่เ� กิิดจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยและความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่ย
� นเงิินตราต่่างประเทศที่่เ� กิิดจากเงิินกู้้�ยืม
ื มููลค่่าของสััญญา
แลกเปลี่่ย
� นอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่ย
� นสกุุลเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 สกุุลเงิินเยนเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 66,000 ล้้านเยน โดยคู่่�สััญญา
มีีข้้อตกลงจะจ่่ายชำำ�ระดอกเบี้้�ยและเงิินต้้นระหว่่างกัันตามเงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา

การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัั งเกตได้้ที่่�มีนั
ี ัยสำำ �คััญ
ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงเทคนิิคการประเมิินมููลค่่าและข้้อมููลที่่ไ� ม่่สามารถสัังเกตได้้ที่มีีนั
่� ย
ั สำำ�คััญที่่ใ� ช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2 และระดัับ 3 ของ
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ขั้้�นตอนการประเมิินมููลค่่าได้้เปิิดเผยใน
หมายเหตุุข้้อ 4 (ง)
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เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ประเภท

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่า

สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินและอััตราดอกเบี้้�ย

การคิิดลดกระแสเงิินสด : มููลค่่ายุุติิธรรมคำำ�นวณจากมููลค่่าปััจจุุบัน
ั
ของประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคต การประมาณการกระแส
เงิินสดคิิดลดโดยใช้้เส้้นอััตราผลตอบแทนที่่�สร้้างขึ้้�นจากแหล่่ง
ที่่�มาเดีียวกััน ซึ่่�งสะท้้อนอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืม
ื ระหว่่างธนาคารที่่�
เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้�ร่้ ว่ มตลาดใช้้สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ในการกำำ�หนดราคา
สััญญาแลกเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ย

สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า

การกำำ�หนดราคาสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า มููลค่่ายุุติิธรรมอ้้างอิิงราคา
ซื้้�อขายสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ณ วัันที่่�รายงาน
และมููลค่่าปััจจุุบัน
ั คำำ�นวณโดยอ้้างอิิงจากเส้้นอััตราผลตอบแทนของ
หลัักทรััพย์์ที่่�มีีสิินเชื่่�อคุุณภาพดีีในสกุุลเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ประเภท

เทคนิิคการประเมิินมููลค่่า

หุ้้�นกู้้�

ราคาตลาดจากสมาคมตราสารหนี้้�ไทย ณ วัันที่่�รายงาน

เงิินกู้้�ยืม
ื

วิิธีีคิิดลดกระแสเงิินสด

35. ภาระผููกพัันกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพัันรายจ่่ายฝ่่ายทุุน
สััญญาที่่�ยัง
ั ไม่่ได้้รับ
ั รู้้�
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

569

255

-

-

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างอื่่�น

359

281

-

-

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และอื่่�น ๆ

108

154

-

-

ที่่�ดิิน

-

4

-

-

รวม

1,036

694

-

-

ภายในหนึ่่�งปีี

1,145

1,126

11

16

หลัังจากหนึ่่�งปีี แต่่ไม่่เกิินห้้าปีี

1,992

1,860

15

12

หลัังจากห้้าปีี

1,337

1,261

-

-

รวม

4,474

4,247

26

28

จำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ�ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้� น
ภายใต้้สัั ญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้
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งบการเงิน

งบการเงิินรวม
2563

2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2562
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพัันอื่่�น ๆ
สััญญาซื้้�อสิินค้้าและวััตถุุดิิบ

7,640

4,760

-

-

สััญญาบริิการ

1,264

1,071

49

33

การประกัันอื่่�น ๆ

1,023

1,027

-

-

สััญญาโฆษณาและสปอนเซอร์์

931

1,128

20

18

สััญญาจ้้างผู้้�ชำ�ำ นาญการและบริิษััทที่่�ปรึึกษา

644

778

208

251

หนัังสืือค้ำำ�ประกัันจากธนาคาร

306

202

-

-

46

135

-

-

-

19

-

-

377

370

300

300

12,231

9,490

577

602

เลตเตอร์์ออฟเครดิิตสำำ�หรัับซื้้�อสิินค้้าและวััสดุุ
สััญญาซื้้�อกากน้ำำ�ตาล
สััญญาอื่่�น ๆ
รวม

ภาระผููกพัันอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ
สัั ญญาว่่าจ้้างผู้้�ชำ�ำ นาญการ
ในปีี 2547 บริิษััทและบริิษััทย่่อย 4 บริิษััท ทำำ�สััญญาว่่าจ้้างผู้้�ชำ�ำ นาญการผู้้�หนึ่่�งในการควบคุุมดููแลการผลิิตและปรุุงสุุรา “หััวเชื้้�อสุุรา” โดยมีี
ระยะเวลาจ้้าง 40 ปีี นัับแต่่วัน
ั ที่่� 1 สิิงหาคม 2547 ถึึงวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2587 ภายใต้้เงื่่�อนไขของสััญญา บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันต้้องจ่่าย
ค่่าจ้้างแก่่ผู้�ชำ
้ �ำ นาญการเป็็นรายเดืือน รวมเดืือนละจำำ�นวน 4.3 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มค่่าจ้้างในอััตราร้้อยละ 5 ทุุก ๆ รอบ 12 เดืือน ในช่่วงเวลา 20 ปีีแรก
นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 สิิงหาคม 2547 ถึึงวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2567 หลัังจากนั้้�นบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะจ่่ายค่่าจ้้างเหมาเป็็นรายเดืือนรวมเดืือนละจำำ�นวน
0.25 ล้้านบาท จนครบกำำ�หนดตามสััญญา ค่่าจ้้างภายใต้้สััญญาเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 1,766.2 ล้้านบาท
ต่่อมามีีการทำำ�บัน
ั ทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายเมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2549 ให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายเงิินจำำ�นวนรวม 2,000 ล้้านบาท ให้้แก่่ผู้�ชำ
้ �ำ นาญ
การท่่านนี้้�เพิ่่�มเติิม ดัังนั้้�น ค่่าจ้้างทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญาทั้้�งส่่วนที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จ่า่ ยไปแล้้วและส่่วนที่่�ยัง
ั ไม่่ได้้จ่า่ ยมีีจำำ�นวนเงิินรวม 3,766.2
ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ค่่าจ้้างที่่�จะจ่่ายตลอดอายุุสััญญาคงเหลืือมีีจำำ�นวนเงิิน 526.7 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562: 634.9 ล้้านบาท)
สัั ญญาว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึกษา
ึ
เมื่่�อวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2557 บริิษััททำำ�สััญญาที่่�ปรึึกษากัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�งเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการผลิิตสุุราในประเทศไทย
และงานอื่่�น ๆ ที่่�กำำ�หนดในสััญญา โดยมีีระยะเวลาจ้้าง 10 ปีี นัับแต่่วัน
ั ที่่� 1 พฤศจิิกายน 2557 ถึึงวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2567 ภายใต้้เงื่่�อนไขของสััญญา
บริิษััทมีีภาระผููกผัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าจ้้างเป็็นรายเดืือน เดืือนละประมาณ 1.67 ล้้านบาท โดยปรัับเพิ่่�มค่่าจ้้างในอััตราร้้อยละ 5 ทุุกรอบ 12 เดืือน
ในช่่วงเวลา 10 ปีี ค่่าจ้้างภายใต้้สััญญาเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 251.56 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ค่่าจ้้างที่่�จะต้้องจ่่ายตลอดอายุุสััญญาคงเหลืือมีีจำำ�นวนเงิิน 118 ล้้านบาท (30 กัันยายน 2562: 143.07 ล้้านบาท)
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สัั ญญาสปอนเซอร์์
ในปีี 2560 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำ�สั
ำ ัญญาให้้การสนัับสนุุนกัับสมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เป็็นระยะเวลา 10 ปีี ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 มกราคม 2560 ถึึง 31 ธัันวาคม 2569 เพื่่�อทำำ�การประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าตามสิิทธิิประโยชน์์ที่่�ระบุุในสััญญา
บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนเป็็นเงิินและอื่่�น ๆ รวมมููลค่่า 100 ล้้านบาทต่่อปีี ตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
ในปีี 2561 บริิษััทย่่อยของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมแห่่งหนึ่่�งได้้ทำำ�สััญญาให้้การสนัับสนุุนกัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�งในประเทศสหราชอาณาจัักรเป็็นระยะเวลา
3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 สิิงหาคม 2561 ถึึงวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2564 เพื่่�อได้้รับ
ั สิิทธิิประโยชน์์ตามที่่�ระบุุในสััญญา บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวมีีภาระผููกพััน
ต้้องจ่่ายเงิินขั้้�นต่ำำ�จำ�ำ นวน 2.75 ล้้านปอนด์์สเตอร์์ลิิงต่่อปีี ตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญา
สัั ญญาว่่าจ้้างขนส่่ งสิิ นค้้า
บริิษััทย่่อยของบริิษััทและบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััท ได้้ทำำ�สััญญาว่่าจ้้างขนส่่งสิินค้้ากัับบริิษััทในประเทศแห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อขนส่่งสิินค้้าจาก
โรงงานผลิิตสิินค้้าไปยัังปลายทางที่่�กำำ�หนด โดยมีีอััตราค่่าขนส่่งสิินค้้าคิิดเป็็นราคาต่่อเที่่�ยวรถตามที่่�ระบุุในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีกำำ�หนด
ระยะเวลา 2 ปีี มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 กรกฎาคม 2553 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2555 เมื่่�อครบสััญญาแล้้ว หากคู่่�สััญญาไม่่แจ้้งบอกเลิิก
ล่่วงหน้้า ให้้ถืือว่่าสามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปอีีกคราวละ 1 ปีี
สัั ญญาซื้้�อขายก๊๊าซธรรมชาติิ
เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััทได้้ทํําสััญญาซื้้�อขายก๊๊าซธรรมชาติิกัับบริิษััทในประเทศแห่่งหนึ่่�ง โดยบริิษััทย่่อย
ทางอ้้อมดัังกล่่าวตกลงที่่�จะจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ และปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขที่่�กํําหนดไว้้ในสััญญา สััญญาดัังกล่่าวมีีกํําหนดระยะเวลาสองปีี เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2559 ถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561 และหากฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญา ให้้แจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรแก่่อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ก่่อนระยะเวลาของสััญญาจะสิ้้�นสุุดลง ไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2561 คู่่�สััญญาได้้เข้้าทํําบัันทึึกข้้อตกลงฉบัับที่่� 1 เพื่่�อต่่ออายุุ
สััญญาดัังกล่่าวออกไปอีีกเป็็นระยะเวลาสองปีี เริ่่ม
ั ที่่� 1 ธัันวาคม 2561 ถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563 โดยบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวตกลงที่่�จะ
� ตั้้�งแต่่วัน
จ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ และปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขที่่�กํําหนดในสััญญาเดิิม
สัั ญญาธุุรกิิจแฟรนไชส์์
ในระหว่่างปีี 2560 บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััทได้้ทำำ�สััญญาธุรุ กิิจแฟรนไชส์์กัับบริิษััทในประเทศแห่่งหนึ่่�ง โดยบริิษััทดัังกล่่าวอนุุญาตให้้
บริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจการร้้านอาหารภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “เคเอฟซีี” สััญญามีีระยะเวลา 10 ปีี และสามารถต่่ออายุุได้้ บริิษััทตกลงจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุในสััญญารวมทั้้�งการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
สัั ญญาผลิิตสิิ นค้้า
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2558 บริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััท ได้้ทำำ�สััญญาผลิิตสิินค้้าให้้กัับบริิษััทในประเทศ
แห่่งหนึ่่�ง ในราคาและเงื่่�อนไขตามที่่�ระบุุในสััญญา โดยสััญญามีีอายุุ 5 ปีี มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 พฤษภาคม 2558 ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2563
และเมื่่�อครบกำำ�หนดสััญญามีีการต่่อสััญญาอีีก 5 ปีี ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 30 เมษายน 2568 โดยข้้อตกลงและเงื่่�อนไข
เป็็นไปตามที่่�ระบุุในสััญญาเดิิม
สัั ญญาบริิจาคเงิิน
เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2560 บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาบริิจาคเงิินให้้กัับมหาวิิทยาลััยแห่่งหนึ่่�งในประเทศซึ่่�งร่่วมกัันจััดตั้้�งโดยมหาวิิทยาลััยในประเทศ
แห่่งหนึ่่�งและมหาวิิทยาลััยในต่่างประเทศอีีกแห่่งหนึ่่�ง ตามสััญญาดัังกล่่าว บริิษััทจะจ่่ายเงิินบริิจาคเป็็นจำำ�นวนเงิิน 300 ล้้านบาท ภายในระยะเวลา
3 ปีีตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา
สัั ญญาบริิการ
บริิษััทย่่อยทางอ้้อมของบริิษััท (“บริิษััทย่่อย”) ตกลงที่่จ
� ะจ่่ายค่่าบริิการตามอััตราที่่ร� ะบุุไว้้ในบัันทึึกเพิ่่�มเติิมต่่อท้้ายสััญญาดัังกล่่าว สััญญาฉบัับใหม่่
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาและลงนามโดยบริิษััทย่่อยและคู่่�สััญญา
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งบการเงิน

36. ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในระหว่่างปีี 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำำ�ให้้ประเทศไทยและหลายประเทศได้้ประกาศ
มาตรการป้้องกัันหลายประการเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค เช่่น การสั่่�งให้้มีีการปิิดสถานประกอบการหรืือลดเวลาการประกอบ
กิิจการเป็็นการชั่่�วคราว การให้้มีีระยะห่่างทางสัังคม เป็็นต้้น ซึ่่ง
� ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อระบบเศรษฐกิิจโลก การผลิิต การกระจายสิินค้้า
ตลอดจนผลการดำำ�เนิินงานของหลายกิิจการในวงกว้้าง โดยในระหว่่างปีี 2563 กลุ่่ม
� บริิษััทได้้รับ
ั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดต่อ
่ เชื้้�อโคโรนา 2019 จากมาตรการของรััฐบาลในประเทศต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้บ
� ริิหารเชื่่�อว่่ากลุ่่ม
� บริิษััทมีีทรััพยากรที่่เ� พีียงพอที่่�
จะดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารมีีการติิดตามสถานการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าพนัักงานของบริิษััทปลอดภััย
และพยายามอย่่างยิ่่ง
� ยวดในการควบคุุมให้้มีีผลกระทบต่่อธุรุ กิิจให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้

37. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
บริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้ความเห็็นชอบการเสนอจ่่ายเงิินปัันผล
ในอััตราหุ้้�นละ 0.46 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 11,553 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2563 บริิษััทได้้จ่า่ ยเป็็นเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ไปแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 0.10 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,511 ล้้านบาท คงเหลืือการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.36 บาท รวมเป็็น
จำำ�นวนเงิิน 9,042 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััทให้้นำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2563 บริิษััทได้้ลงนามในสััญญาเงิินกู้้�ทวิิภาคีี จำำ�นวนเงิินกู้้�รวม 40,000 ล้้านบาท (the “Bridge Loan Facility”)
กัับธนาคารพาณิิชย์์หกแห่่ง เพื่่�อชำำ�ระคืืนหุ้้�นกู้้�ครบกำำ�หนดจำำ�นวน 42,800 ล้้านบาท ที่่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564 หุ้้�นกู้้�
ครบกำำ�หนดจำำ�นวน 2,800 ล้้านบาทที่่�เหลืือ ชำำ�ระคืืนโดยกระแสเงิินสดของบริิษััท
บริิษััทร่่วมของกลุ่่�มบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของ Fraser and Neave, Limited เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้ความ
เห็็นชอบการเสนอจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.050 เหรีียญสิิงคโปร์์ ทั้้�งนี้้� เงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้จ่า่ ยไปแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 0.015
เหรีียญสิิงคโปร์์ ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 โดยจะมีีการจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่�เหลืือในอััตราหุ้้�นละ 0.035 เหรีียญสิิงคโปร์์ ในปีี 2564 เมื่่�อ
ได้้รับ
ั การอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของ Frasers Property Limited เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้ความ
เห็็นชอบการเสนอจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ 0.015 เหรีียญสิิงคโปร์์ โดยจะมีีการจ่่ายเงิินปัันผลในปีี 2564 เมื่่�อได้้รับ
ั การอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

38. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ยัง
ั ไม่่ได้้ใช้้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และคาดว่่าจะมีีผลกระทบที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ เมื่่�อนำำ�มาถืือปฏิิบัติ
ั ิเป็็นครั้้�งแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าว
กำำ�หนดให้้ถืือปฏิิบัติ
ั ิกัับงบการเงิินสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม
� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม มีีดัังต่่อไปนี้้�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เรื่่�อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7*

การเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9*

เครื่่�องมืือทางการเงิิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16

สััญญาเช่่า

2563

มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 32*

การแสดงรายการสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน

2563

การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16*

การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงาน
ต่่างประเทศ

2563

การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19*

การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน

2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน

มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินนี้้�ให้้ข้อ
้ กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับนิิยามสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิินตลอดจนการรัับรู้้� การวััดมููลค่่า การด้้อยค่่าและการตััดรายการ รวมถึึงหลัักการบััญชีีของอนุุพัันธ์์
และการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง เมื่่�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีี
การตีีความมาตรฐานการบััญชีีและแนวปฏิิบัติ
ั ิทางการบััญชีีบางฉบัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัน
ั ถููกยกเลิิกไป โดย
ผลกระทบจากการถืือปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดัังนี้้�
(1)

การจััดประเภทรายการของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (“TFRS 9”) จััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ ราคาทุุน
ตััดจำ�ำ หน่่าย มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ทั้้�งนี้้� มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับนี้้�จะยกเลิิกการจััดประเภทตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย หลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้า และ
เงิินลงทุุนทั่่�วไปตามที่่�กำำ�หนดโดยมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 105 โดยการจััดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็็นไปตามลัักษณะ
ของกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและโมเดลธุรุ กิิจของกิิจการในการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น

(2)

การวััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย
ตาม TFRS 9 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่ายจะรัับรู้้�ดอกเบี้้�ยรัับและดอกเบี้้�ยจ่่าย
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริงิ

(3)

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
TFRS 9 แนะนำำ�วิธีี
ิ การพิิจารณาผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ในขณะที่่�
ปััจจุุบัน
ั กลุ่่�มบริิษััทประมาณการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์ประวััติิการชำำ�ระหนี้้� และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการ
ชำำ�ระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า TFRS 9 กำำ�หนดให้้ใช้้วิจ
ิ ารณญาณในการประเมิินว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจัย
ั ทางเศรษฐกิิจ
นั้้�นมีีผลกระทบต่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นอย่่างไร โดยใช้้ความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ�หนัักเป็็นเกณฑ์์

	รููปแบบใหม่่ของการพิิจารณาด้้อยค่่าจะถืือปฏิิบัติ
ั ิกัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย หรืือ
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� ซึ่่�งไม่่รวมเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
(4)

การจััดประเภทรายการหนี้้�สิินทางการเงิิน
TFRS 9 แนะนำำ�วิธีี
ิ การจััดประเภทและการวััดมููลค่่าหนี้้�สิินทางการเงิินใหม่่ โดยจััดประเภทหนี้้�สิินทางการเงิินเป็็น 2 ประเภท
หลััก คืือ วิิธีีราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย และวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ทั้้�งนี้้� หนี้้�สิินทางการเงิินจะจััดประเภทเป็็น
หนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนได้้ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการถืือไว้้เพื่่�อค้้า หรืือเป็็นอนุุพัันธ์์
หรืือเลืือกวััดมููลค่่าเมื่่�อเริ่่ม
� แรกด้้วยวิิธีีดัังกล่่าว
ตาม TFRS 9 การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมของหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�จัด
ั ประเภทเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัดมูู
ั ลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนต้้องแสดงรายการดัังนี้้�

-	จำำ�นวนเงิินของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของหนี้้�สิินจะแสดงในกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น
� และ
-	จำำ�นวนเงิินของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงส่่วนที่่�เหลืือจะแสดงในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การปฏิิบัติ
ั ิในช่่วงเปลี่่�ยนแปลง
กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะถืือปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�เป็็นครั้้�งแรกโดยปรัับปรุุงผลกระทบกัับกำำ�ไร
สะสม หรืือองค์์ประกอบอื่่�นในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทจะไม่่นำำ�ข้้อกำำ�หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�มาถืือปฏิิบัติ
ั ิกัับข้้อมููลที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
ผู้้�บริิหารได้้พิิจารณาว่่าผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เครื่่�องมืือทางการเงิินเป็็นครั้้�งแรกต่่องบการเงิิน มีีผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีของบริิษััทในบางเรื่่�อง
ทั้้�งนี้้�การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สัั ญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 (“TFRS 16”) ได้้นำำ�เสนอวิิธีีการบััญชีีเดีียวสำำ�หรัับผู้้�เช่่า โดยผู้้�เช่่าต้้องรัับรู้้�
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ซึ่่�งยกเว้้นการรัับรู้้ร� ายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�นหรืือสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิง
นั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ� เมื่่�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีีและการตีีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัน
ั ถููกยกเลิิกไป
	ปััจจุุบัน
ั กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้ร� ายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่าและ
รัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในกรณีีที่่�การจ่่ายเงิินตามสััญญาเช่่ามีีช่่วงเวลาแตกต่่างจากการรัับรู้้�ค่่าเช่่าจ่่าย ตาม TFRS 16
กลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท ส่่งผลให้้
ลัักษณะของค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่าดัังกล่่าวเปลี่่�ยนแปลงไป โดยกลุ่่�มบริิษััทจะรัับรู้้�ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้และดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
การปฏิิบัติ
ั ิในช่่วงเปลี่่�ยนแปลง
กลุ่่�มบริิษััทคาดว่่าจะถืือปฏิิบัติ
ั ิตาม TFRS 16 เป็็นครั้้�งแรก ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ด้้วยวิิธีีปรัับปรุุงผลกระทบสะสม
ย้้อนหลััง ดัังนั้้�น ผลกระทบสะสมจากการถืือปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม TFRS 16 จะปรัับปรุุงกัับยอดยกมาของกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
2563 โดยไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
กลุ่่�มบริิษััทจะใช้้ข้อ
้ ยกเว้้นเรื่่�องการนำำ�คำำ�นิิยามของสััญญาเช่่ามาใช้้พิิจารณากัับสััญญาเช่่าที่่�มีีอยู่่�ก่่อนวัันที่่�เปลี่่�ยนแปลง
มาตรฐาน โดยจะนำำ� TFRS 16 มาถืือปฏิิบัติ
ั ิกัับทุุกสััญญาที่่�ทำำ�ขึ้้�นก่่อนวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 และเคยระบุุเป็็นสััญญาเช่่าตาม
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 และการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4

การประเมิินผลกระทบเบื้้�องต้้นของการถืือปฏิิบัติ
ั ิตาม TFRS 16 เป็็นครั้้�งแรกต่่องบการเงิิน มีีดัังนี้้�
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
2563
(ล้้านบาท)

ลูกหนี้อน
ื่ ลดลง

(158)

-

10,587

78

(636)

-

(4,605)

-

13

-

(12)

-

เจ้าหนี้อน
ื่ ลดลง

3

-

หนี้สินหมุนเวียนอืน
่ ลดลง

1

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

(5,189)

(78)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน
่ เพิ่มขึ้น

(56)

-

ก�ำไรสะสมลดลง

27

-

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง

25

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน
่ ลดลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่ ลดลง

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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รายการกับกิจการ
ทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ลัักษณะความสัั มพัันธ์์

มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ก

รายได้้จากการขายและรายได้้ค่่าบริิการ

1.

บจก.เทอราโกร
เฟอร์์ติิไลเซอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

38,483

2.

บจก.น้�ำตาลทิพย์
ก�ำแพงเพชร ***

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

42,800

3.

บมจ.อุุตสาหกรรม
ทำำ�เครื่่�องแก้้วไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

95,232

4.

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

2,763

5.

บจก.น้�ำตาลทิพย์
สุโขทัย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

18,937

6.

บจก.นอร์ธปาร์ค
กอล์ฟแอนด์สปอร์ต
คลับ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นกรรมการ
และถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

-

80,885

7.

บมจ.ไทยแอลกอฮอล์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

45,300

8.

บจก.ไทย มาลายา
กลาส

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

263,130

9.

F&N Foods Pte. Ltd.

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

52,643

10.

บจก.เอฟแอนด์เอ็น
แดรีส
่ ์ (ประเทศไทย)

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

109,378

11.

บจก.เอฟแอนด์เอ็น
ยูไนเต็ด

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

7,409

12.

Emerald Brewery
Myanmar Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

33,816
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ก

รายได้้จากการขายและรายได้้ค่่าบริิการ

13.

บจก.แก้วกรุงไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,664

14.

บจก.ทีีซีซี
ี ี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

12,099

15.

บมจ.บิ๊๊ก
� ซีี ซููเปอร์์
เซ็็นเตอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,324,841

16.

ภูไู ท กรุ๊๊�ป จอยท์์
สต็็อก คััมปะนีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,296

17.

บจก.บีีเจซีี สเปเชีียลตี้้�ส์์ กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

25,923

18.

บจก.อมริินทร์์
เทเลวิิชั่่น
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

12,233

19.

บจก.วััน แบงค็็อก

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

17,610

ข

รายได้้อื่่น
� ๆ

1.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันภััย **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,897

2.

บจก.ไทย มาลายา
กลาส

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

32,429

3.

บจก.เอฟแอนด์์เอ็็น
แดรี่่�ส์์ (ประเทศไทย)

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

54,273

4.

F&N Global
Marketing Pte. Ltd.

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

10,671

5.

Fraser & Neave
(Singapore) Pte.
Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

23,205

6.

Emerald Brewery
Myanmar Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

12,836

ค

ต้้นทุุนขาย

1.

บจก.พีี เอส รีีไซเคิิล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นญาติิกัับ
ผู้้�มีอำำ�
ี นาจควบคุุม

-

229,543

2.

บจก.น้ำำ�ตาลทิิพย์์
กำำ�แพงเพชร ***

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

504,155

3.

บจก.อุุตสาหกรรม
น้ำำ�ตาลสุุพรรณบุุรีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

57,012

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ลัักษณะความสัั มพัันธ์์
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ค

ต้้นทุุนขาย

4.

บจก.อาคเนย์์
แคปปิิตอล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

10,541

5.

บจก.ทีี.ซีี.ซีี.
เทคโนโลยีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,543

6.

บจก.ไทย เบเวอร์์เรจ
แคน

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ถืือหุ้้�นทางอ้้อมร้้อยละ 50

-

777,473

7.

บมจ.เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

10,040

8.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันภััย **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

115,922

9.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันชีีวิต
ิ **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

11,644

10.

บจก.น้ำำ�ตาลทิิพย์์
สุุโขทััย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

288,320

11.

บจก.นอร์์ธปาร์์ค
กอล์์ฟแอนด์์สปอร์์ต
คลัับ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นกรรมการและ
ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

-

63,514

12.

บมจ.อาหารสยาม

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

39,579

13.

บจก.เอฟ แอนด์์ บีี
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,152

14.

บมจ.ไทยแอลกอฮอล์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

29,805

15.

บจก.ทีีซีซี
ี ี สปอร์์ต
แอนด์์ รีีครีีเอชั่่�น

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,000

16.

บจก.พรรณธิิอร
เทรดดิ้้�ง

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

50,473

17.

บจก.ไทย มาลายา
กลาส

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,798,456

18.

บจก.ธนสิินธิิ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

8,685

19.

F&N Global
Marketing Pte. Ltd.

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

12,168

20.

บจก.เอฟแอนด์์เอ็็น
แดรี่่�ส์์ (ประเทศไทย)

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

4,047
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ลัักษณะความสัั มพัันธ์์

มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ค

ต้้นทุุนขาย

21.

บจก.แก้้วกรุุงไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

22,737

22.

บมจ.แผ่่นดิินทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

-

3,839

23.

บจก.แก้้วสารศิิริ ิ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

20,351

24.

บจก.ทรััพย์์เพิ่่�มพููน
8 ****

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,275

25.

บจก.บีีเจซีี สเปเชีียลตี้้�ส์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

17,083

26.

บจก.อมริินทร์์
เทเลวิิชั่่น
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

14,895

27.

บจก.คอนเซพ แลนด์์ 8

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,820

28.

บจก.ทีีสเปซ ดิิจิต
ิ อล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นถืือหุ้้�นใหญ่่ทางตรง

-

4,172

29.

TBC-BALL
Beverage Can
Vietnam Limited

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

842,347

ง

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขาย

1.

บจก.น้ำำ�ตาลทิิพย์์
กำำ�แพงเพชร ***

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

2,351

2.

บจก.อาคเนย์์
แคปปิิตอล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

349,162

3.

บจก.ทีี.ซีี.ซีี.
คอมเมอร์์เชีียล
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมนเนจเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

6,008

4.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันภััย **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

18,901

5.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันชีีวิต
ิ **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,904

6.

บจก.สุุรเศรษฐ์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

2,833

7.

บจก.ทิิพย์์พััฒน
อาร์์เขต

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,767

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ลัักษณะความสัั มพัันธ์์
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ง

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขาย

8.

F&N Foods Pte. Ltd.

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

76,574

9.

Emerald Brewery
Myanmar Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

6,905

10.

บจก.ทีีซีซี
ี ี โฮเทล
แอสเสท
แมนเนจเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

6,153

11.

บจก.พีี.ไอ.ทีี.
แฟคตอรี่่�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

24,031

12.

บจก.วััฒนศิิริ ิ
คอมมููนิิเคชั่่�น

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,700

13.

บจก.แปซิิฟิิก เลเช่่อร์์
(ประเทศไทย)

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,196

14.

บจก.เดอะ สตรีีท
รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,228

15.

บมจ.บิ๊๊ก
� ซีี ซููเปอร์์
เซ็็นเตอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

274,491

16.

ภูไู ท กรุ๊๊�ป จอยท์์
สต็็อก คััมปะนีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,920

17.

บจก.ซีีดัับเบิ้้ล
� ยูู
ทาวเวอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,052

18.

บมจ.อมริินทร์์พริ้้น
� ติ้้�ง
แอนด์์พัับลิิชชิ่่ง
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,426

19.

บจก.อมริินทร์์
เทเลวิิชั่่น
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

24,292

20.

บจก.เฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
อิินดััสเทรีียล
(ประเทศไทย)

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นทางอ้้อม

-

23,881

21.

บจก.เกษมทรััพย์์
ภัักดีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,180

จ

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

1.

บจก.อาคเนย์์
แคปปิิตอล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

146,995

2.

บจก.ทีี.ซีี.ซีี.
เทคโนโลยีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

261,069
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

จ

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

3.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันภััย **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

41,036

4.

บมจ.อาคเนย์์
ประกัันชีีวิต
ิ **

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

9,035

5.

บจก.นอร์์ธปาร์์ค
กอล์์ฟแอนด์์สปอร์์ต
คลัับ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เป็็นกรรมการ
และถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

-

41,751

6.

บจก.ทีีซีซี
ี ี โฮเทล
คอลเล็็คชั่่�น

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,049

7.

Best Wishes Co., Ltd. ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางอ้้อม

-

8,614

8.

บจก.ทีีซีซี
ี ี ลัักซ์์ชููรี ี
โฮเทลส์์แอนด์์รีส
ี อร์์ท

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,087

9.

บมจ.ไทยแอลกอฮอล์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

33,787

10.

บจก.ไทย มาลายา
กลาส

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

7,128

11.

Fraser and Neave,
Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

54,717

12.

Fraser & Neave
(Singapore)
Pte. Limited

บริิษััทย่่อยทางอ้้อมถืือหุ้้�นร้้อยละ 28.44 ใน
Fraser and Neave, Limited

-

5,031

13.

บจก.คอมเมอร์์เชีียล
โซลููชั่่�นส์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

45,020

14.

บจก.บิิสซิิเนส โพรเซส
เอาท์์ซอร์์สซิ่่ง
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

145,987

15.

บมจ.แผ่่นดิินทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นถืือหุ้้�นรายใหญ่่ทางอ้้อม

-

6,163

16.

บจก.ทีีซีซี
ี ี โฮเทล
แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

48,482

17.

Plaza Athenee
Hotel Company
Limited

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

9,291

18.

บจก.ทรััพย์์มหากิิจ 8

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

5,824

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

ลัักษณะความสัั มพัันธ์์
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

จ

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร

19.

บจก.แปซิิฟิิก เลเช่่อร์์
(ประเทศไทย)

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

10,127

20.

FCL Alexandra
Point Pte. Ltd.

เป็็นบริิษััทย่่อยของ Fraser Property Limited
Group

-

3,803

21.

บจก.เดอะ สตรีีท
รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,738

22.

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุน
ในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์
โกลเด้้นเวนเจอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหน่่วยลงทุุน
ทางอ้้อม

-

15,484

23.

บมจ.บิ๊๊ก
� ซีี ซููเปอร์์
เซ็็นเตอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,190

24.

บจก.เอเซีีย โฮเรก้้า

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,172

25.

บจก.มีีเดีีย ฟร้้อนท์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,055

26.

บจก.ซีีดัับเบิ้้ล
� ยูู
ทาวเวอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

108,385

27.

บมจ.อมริินทร์์พริ้้น
� ติ้้�ง
แอนด์์พัับลิิชชิ่่ง
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

25,132

28.

บจก.อมริินทร์์
เทเลวิิชั่่น
�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

52,225

29.

บจก.เกษมทรััพย์์สิิริ ิ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

7,252

30.

บจก.ทีีสเปซ ดิิจิต
ิ อล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นใหญ่่ทางตรง

-

7,938

31.

บจก.อมริินทร์์ บุ๊๊�ค
เซ็็นเตอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

28,638

32.

บจก.เกษมทรััพย์์
ภัักดีี

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,925

33.

บจก.บีีเจเอช เมดิิคอล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

12,617

34.

บจก.ไทย เดลี่่� เฮลท์์
แคร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,381

35.

บจก.เฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� บีีเอฟ
ทีีแซด

เป็็นบริิษััทร่่วมของ Fraser Property Limited
Group

-

44,561
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มููลค่า่ รวมของรายการกัับ
กิิจการที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกััน
สำำ�หรัับปีี (ต.ค. 62 ก.ย. 63) สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 (ไม่่รวม
รายการที่่มีีมู
� ลค่
ู า่ น้้อยกว่่า
100,000 เหรีียญ
สิิงคโปร์์* และรายการที่่�
ดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้ถื
้� อ
ื หุ้้�น)
(หน่่วย : พัันบาท)

มููลค่่ารวมของรายการ
กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ตามที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตาม
Shareholders’ mandate
(ไม่่รวมรายการที่่�มีีมูลค่
ู ่า
น้้อยกว่่า 100,000 เหรีียญ
สิิ งคโปร์์*)
(หน่่วย : พัันบาท)

ฉ

ซื้อ
้� ทรััพย์สิ
์ ิน

1.

บจก.วััฒนพััฒน์์
เทรดดิ้้�ง

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

1,029,266

-

2.

บมจ.เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

15,348

3.

บจก.สหหมิิงฮั้้�ว
พาณิิชย์์

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

158,465

-

4.

บจก.ไทย มาลายา
กลาส

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,100

5.

บจก.ธนสิินธิิ

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

281,674

6.

บจก.แก้้วกรุุงไทย

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

3,531

7.

บจก.อิินเตอร์์ โฮเรก้้า

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

4,399

8.

บจก.กรุุงไทย
รีีเอ็็นเนอร์์ยี่่�

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นทางอ้้อม

-

6,750

9.

บจก.คอฟฟี่่�
คอนเซ็็ปต์์ รีีเทล

เป็็นบริิษััทร่่วมของ Fraser and Neave, Limited
Group

-

5,250

10.

บจก.เฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� บีีเอฟ
ทีีแซด

เป็็นบริิษััทร่่วมของ Fraser Property Limited
Group

-

623,203

11.

บจก.ไทย-สแกนดิิค
สตีีล

กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ถืือหุ้้�นใหญ่่
ทางอ้้อม

-

55,566

* อััตราแลกเปลี่่�ยน 22.56 บาท ต่่อ 1 เหรีียญสิิงคโปร์์
** แปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััดเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
*** เดิิมชื่่�อ บจก.อุุตสาหกรรมน้ำำ�ตาลแม่่วังั
**** เปลี่่�ยนจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเป็็นบริิษััทย่่อยทางอ้้อมตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 25 ธัันวาคม 2562

ภาคผนวก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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� ง การต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� สำำ�หรับ
ั ธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย (Shareholders’ Mandate) นี้้�
จะเสนอให้้ที่ป
่� ระชุุมสามััญผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ประจำำ�ปีี 2564 พิิจารณาอนุุมัติ
ั ต่
ิ อ
่ ไป

ภาคผนวก
การต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ �หรับ
ั ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย

1. ความเดิิม
คณะกรรมการของบริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) (“บริิษััท”) อ้้างถึึง (ก) หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ของบริิษััท ฉบัับลง
วัันที่่� 8 มกราคม 2564 (“หนัังสืือเชิิญประชุุม”) พร้้อมกัับรายงานประจำำ�ปีี 2563 (“รายงานประจำำ�ปี”ี ) ในการเรีียกประชุุมสามััญผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้�
ของบริิษััท (“การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น”) ซึ่่�งจะได้้จัดขึ้้
ั �นในวัันที่่� 29 มกราคม 2564 และ (ข) มติิการประชุุมที่่� 9 ตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุม

2. คำำ�นิิยาม
คำำ�นิิยามดัังต่่อไปนี้้� หรืือคำำ�จำ�กั
ำ ัดความตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ได้้ให้้นิิยามไว้้ จะมีีผลบัังคัับใช้้ในภาคผนวกนี้้�ตลอดทั้้�งฉบัับ
(รวมถึึงตารางต่่าง ๆ ที่่�แนบรวมอยู่่�ในภาคผนวก) เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีการกล่่าวเป็็นอย่่างอื่่น
�
“ตลาดหลัักทรััพย์รั์ บ
ั อนุุมัติ
ั ิ”	หมายถึึง ตลาดหลัักทรััพย์ซึ่
์ �ง
่ มีีกฎระเบีียบที่่�รัก
ั ษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับธุุรกรรม
ของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่�ง
่ มีีลัักษณะตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 9 ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับ
หลัักทรััพย์์
“บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง”

(ก) เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
อำำ�นาจควบคุุม (กรณีีเป็็นบุุคคลธรรมดา)
(1)	บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตในลำำ�ดัับติิดกััน และบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ใกล้้ชิด
ิ โดยผลของกฎหมาย (กล่่าวคืือ คู่่�สมรส บุุตรธิด
ิ า บุุตรบุญ
ุ ธรรม บุุตรที่่�ติิด
มากัับคู่่�สมรส พี่่�น้้องร่่วมสายโลหิิต และบิิดามารดา)
(2)	ทรััสตีี (Trustee) ของทรััสต์์ (Trust) ใด ๆ ซึ่�ง
่ บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต
ในลำำ�ดัับติิดกััน และบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ โดยผลของกฎหมาย เป็็นผู้้�รับ
ั
ผลประโยชน์์ หรืือเป็็นผู้้ที่
� ไ่� ด้้รับ
ั เลืือกให้้ได้้รับ
ั ผลประโยชน์์ในกรณีีของทรััสต์ใ์ ห้้อำ�ำ นาจ
ทรััสตีีตััดสิินใจ (Discretionary Trust) และ
(3) บริิษััทใด ๆ ซึ่�ง
่ บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตในลำำ�ดัับติิดกััน และบุุคคลที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ โดยผลของกฎหมาย มีีส่่วนได้้เสีียรวมกััน (ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือ
ทางอ้้อม) ร้้อยละ 30 หรืือมากกว่่า และ
(ข) เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม (ซึ่�ง
่ เป็็นบริิษััท) บริิษััทอื่น
่� ใด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่อ
่ ย หรืือบริิษััทที่่�ถืือหุ้้�น (Holding Company) หรืือบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััท
ที่่�ถืือหุ้้�น หรืือบริิษััทที่่�ตนและ/หรืือบริิษััทอื่น
่� หรืือบริิษััทหลายแห่่งรวมกััน (ไม่่ว่า่ ทางตรง
หรืือทางอ้้อม) มีีส่่วนได้้เสีียรวมกัันร้้อยละ 30 หรืือมากกว่่า
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“บริิษััทร่ว่ ม”

บริิษััทใด ๆ ซึ่�ง
่ บริิษััทหรืือกลุ่่�มไทยเบฟถืือหุ้้�นอย่่างน้้อยร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50

“บาท”	สกุุลเงิินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย
“ซีีดีีพีี (CDP)”	ศููนย์์รับ
ั ฝากหลัักทรััพย์ข
์ องตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ (The Central Depository (Pte)
Limited)
“การควบคุุม”

การมีีอำำ�นาจควบคุุมการตััดสิินใจ ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อม เกี่่�ยวกัับนโยบายด้้านการเงิิน
และการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

“ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม”	หมายถึึงบุุคคลซึ่�ง
่
(ก) ถืือหุ้้�นไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อมร้้อยละ 15 หรืือมากกว่่าของสิิ ทธิอ
ิ อกเสีียง
ลงคะแนนทั้้�งหมดของบริิษััท (ไม่่รวมหุ้้�นที่่�ได้้ซื้้อ
� คืืนมา (Treasury Shares)) ทั้้�งนี้้�
ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์อาจกำำ�หนดให้้บุค
ุ คลที่่�มีีลัักษณะดัังกล่่าว ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
อำำ�นาจควบคุุมก็็ได้้ หรืือ
(ข) ในทางปฏิิบัติ
ั ิแล้้ว มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
“กรรมการ”

กรรมการของบริิษััท

“บุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยง”

บริิษััท บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััทที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์ที่
์ ่�ได้้รับ
ั อนุุญาต หรืือบริิษััทร่ว่ มของบริิษััทที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ หรืือตลาดหลัักทรััพย์ที่
์ ่�ได้้รับ
ั อนุุญาต ซึ่�ง
่ ถููกควบคุุมโดย
กลุ่่�มไทยเบฟ หรืือกลุ่่�มไทยเบฟและบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย

“กลุ่่�ม”

บริิษััท บริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััท และบริิษััทร่ว่ มของบริิษััท

“กรรมการอิิสระ”

ให้้มีีความหมายตามที่่�ระบุุไว้้ในข้้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้้�

“ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย”

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�ระหว่่างบุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยง (Entity at Risk) กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Interested Person)

“บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย”

กรรมการ กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

“คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์”์ 	คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการขอให้้รับ
ั หลัักทรััพย์เ์ ป็็นหลัักทรััพย์จ
์ ดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์
“ผู้้�ถืือหุ้้�น”	ผู้้�ถืือหุ้้�นจดทะเบีียนในเงิินทุุนของบริิษััท
“ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น”

ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิโดยทั่่�วไปจากผู้้�ถืือหุ้้�น (General Mandate) ซึ่�ง
่ ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจาก
ผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� และถููกขอให้้พิิจารณาอนุุมัติ
ั ต่
ิ อ
่ อายุุธุรุ กรรมเพื่่�อให้้บริิษัท
ั และบริิษัทย่
ั อ
่ ยสามารถเข้้าทำำ�
ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�เกิิดเป็็นประจำำ� อัันมีีลัักษณะเป็็นไปทางการค้้าหรืือก่่อให้้เกิิดรายได้้
หรืือจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทตามประเภท
ที่่�ได้้มีีการกำำ�หนดไว้้

“SGX-ST”	ตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์
“บริิษััทย่อ
่ ย”

ให้้มีีความหมายตามมาตรา 5 ของพระราชบััญญััติิบริิษััทของประเทศสิิงคโปร์์ (บทที่่� 50)

“กลุ่่�มไทยเบฟ”

บริิษััทและบริิษััทย่อ
่ ยของบริิษััท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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3. ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามหนัังสืือชี้้�ชวนของบริิษััท ฉบัับลงวัันที่่� 19 พฤษภาคม 2549 (“หนัังสืื อชี้้�ชวน”) ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นถืือเสมืือนว่่า
ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว เพื่่�อว่่าบริิษััทและบริิษััทย่อ
่ ยที่่�เป็็นบุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในข้้อ 904(2) ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ สามารถเข้้าทำำ�ธุุรกรรมซึ่�ง
่ เป็็นกิิจการอัันเป็็นปกติิธุรกิ
ุ ิจของบริิษััทกัับประเภท
ของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ โดยการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นธุุรกรรมที่่�ได้้กระทำำ�ขึ้้�นเสมืือนหนึ่่�งเป็็นธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคล
ภายนอกและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิ ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เปิิดเผยไว้้ในหน้้า 124-148 ของหนัังสืือชี้้�ชวนของบริิษััท โดยธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้รับ
ั การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้เป็็น
ปััจจุุบัน
ั ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีีครั้้�งล่่าสุุด ซึ่่�งจััดขึ้้�นเมื่่อ
� วัันที่่� 31 มกราคม 2563 ตามรายละเอีียดที่่�ระบุุไว้้ในหน้้า 288 ถึึง 301
ของรายงานประจำำ�ปีข
ี องบริิษััทสำำ�หรับ
ั รอบปีีบัญ
ั ชีี สิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2562 ตามลำำ�ดัับ

4. การเสนอการต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
เนื่่�องจากธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นมีีผลใช้้บัง
ั คัับจนถึึงการปิิดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทครั้้�งถััดไป กรรมการบริิษััท
จึึงเสนอให้้มีีการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิการต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ซึ่�ง
่ จะจััดขึ้้�นใน
วัันที่่� 29 มกราคม 2564 (“การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564”) เพื่่�อให้้ธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้
จนกระทั่่�งถึึงการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทครั้้�งถััดไป

5. รายละเอีียดของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
รายละเอีียดของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงพื้้�นฐานของเหตุุผลและผลประโยชน์์ต่่อบริิษััทที่่�จะได้้รับ
ั รวมทั้้�งขั้้�นตอน
การตรวจสอบการกำำ�หนดราคาของธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และข้้อมููลทั่่�วไปที่่�เกี่่�ยวกัับหมวด 9 ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับ
หลัักทรััพย์์ ได้้ระบุุไว้้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้้�

6. คำำ�แถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาข้้อกำำ�หนดของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น และยืืนยัันว่่าขั้้�นตอนการตรวจสอบของ
บริิษััทเพื่่�อกำำ�หนดราคาของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ระบุุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
จากผู้้�ถืือหุ้้�น ถ้้าบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด มีีความเพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าธุุรกรรมที่่�ทำำ�ขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะเป็็นธุุรกรรม
ที่่�ดำำ�เนิินการไปตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าอัันเป็็นปกติิ และไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายใด ๆ ต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
รายย่่อยของบริิษััท

6.2

ในระหว่่างการตรวจสอบ ถ้้าคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า การควบคุุมภายในและขั้้�นตอนการตรวจสอบตามที่่�กล่่าวใน
ตาราง 1 ของภาคผนวกนี้้� ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่เพีียงพอที่่จ
� ะทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียจะเป็็นธุุรกรรมที่่ทำ
� �ขึ้้
ำ �น
ตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าอัันเป็็นปกติิ และไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายใด ๆ ต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยของ
บริิษััท บริิษัท
ั จะดำำ�เนิินการขออนุุมัติ
ั ธุ
ิ รุ กรรมจากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ใหม่่ โดยพิิจารณาจากการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนการตรวจสอบชุุดใหม่่

7. ผลประโยชน์์ของกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นหลััก
ผลประโยชน์์ของกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นหลัักของบริิษััทในหุ้้�นทุุนที่่�ออกของบริิษััท ณ วัันที่่� 21 ตุุลาคม 2563 และวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563
ตามลำำ�ดัับ สามารถอ่่านได้้จากรายงานประจำำ�ปีใี นส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับงบการเงิิน สิ้้�นสุุดวัน
ั ที่่� 30 กัันยายน 2563 ซึ่�ง
่ บริิษััทจะได้้แจกจ่่าย
หรืือได้้แจกจ่่ายให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�น

8. การงดออกเสีียง
เนื่่�องจากนายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และคุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ผู้้�ซึ่�ง
่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทและเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และนายฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และนายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ผู้้�ซึ่�ง
่ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััทจะงดออกเสีียง
และตกลงดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มั่่น
่ เป็็นมติิสามััญเกี่่�ยวกัับการเสนอ
� ใจว่่าผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวจะงดออกเสีียงในวาระที่่� 9 ซึ่�ง
การต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััท (ถ้้ามีี) ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 นี้้� ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวจะไม่่รับ
ั เป็็นผู้้�รับ
ั มอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อลงคะแนนเสีียงในวาระดัังกล่่าวอีีกด้้วย
เว้้นแต่่จะเป็็นการมอบฉัันทะอัันเป็็นการเฉพาะเจาะจงเป็็นพิิเศษซึ่่ง
� ผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� เป็็นผู้้�กำ�ห
ำ นดเพื่่�อให้้ลงคะแนนเสีียงตามที่่ร� ะบุุไว้้ในวาระดัังกล่่าว
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9. คำำ�แนะนำำ�ของกรรมการอิิสระ
9.1

กรรมการซึ่ง
�่ เป็็นอิิสระและไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในการเสนอการต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ได้้แก่่ นายอวยชััย ตัันทโอภาส
นายสิิทธิชั
ิ ย
ั ชััยเกรีียงไกร ดร. พิิษณุุ วิิเชีียรสรรค์์ นายวิิวัฒ
ั น์์ เตชะไพบููลย์์ พลเอกนายแพทย์์ชููฉััตร กำำ�ภูู ณ อยุุธยา
ศาสตราจารย์์นายแพทย์์พรชัย
ั มาตัังคสมบััติิ ศาสตราจารย์์คนึึง ฦๅไชย นายประสิิทธิ์์� โฆวิิไลกููล นางสาวพจนีีย์์ ธนวรานิิช
นายแพทย์์ชาตรีี บานชื่่น
� รองศาสตราจารย์์ ดร. กฤษติิกา คงสมพงษ์์ นายอึ๊๊�ง ตััก พััน และนายทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง (“กรรมการอิิสระ”)
กรรมการอิิสระมีีความเห็็นว่่า การเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้้�และกัับบุุคคลที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิดัังกล่่าว เป็็นธุุรกรรมที่่�ได้้ทำำ�ขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพของกลุ่่�มบริิษััทและ
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท

9.2 	ตามเหตุุผลที่่�ได้้ระบุุไว้้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้้� กรรมการอิิสระแนะนำำ�ให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นออกเสีียงลงคะแนนเพื่่�อเห็็นชอบกัับวาระที่่� 9
ซึ่�ง
่ เป็็นมติิสามััญเกี่่�ยวกัับการเสนอต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 นี้้�

10. คำำ�แถลงความรัับผิิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการและกรรมการแต่่ละท่่านต่่างรัับผิิดชอบความถููกต้้องของข้้อมููลตามที่่�ระบุุไว้้ในภาคผนวกนี้้� โดยกรรมการได้้ดำำ�เนิินการ
สอบถามข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่จำ
� �ำ เป็็นและเหมาะสมทั้้�งหมดตามความรู้้แ� ละความเชื่่อ
� ของตนอย่่างดีีที่่สุ
� ด
ุ และยืืนยัันว่่าภาคผนวกนี้้�มีีความเพีียงพอ
และถููกต้้อง และเปิิดเผยข้้อเท็็จจริิงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการเสนอการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมและการต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท และบริิษััทย่อ
่ ย รวมทั้้�งกรรมการไม่่ทราบข้้อเท็็จจริิงใด ๆ เกี่่�ยวกัับการละเว้้น ซึ่�ง
่ ก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดในข้้อมููลที่่�ระบุุ
ในภาคผนวก สำำ�หรับ
ั ข้้อมููลในภาคผนวกที่่�ถููกตััดทอนจากฉบัับที่่�ได้้จัด
ั พิิมพ์์หรืือจากแหล่่งข้้อมููลที่่�มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือ
ได้้รับ
ั จากแหล่่งที่่�สามารถอ้้างอิิงชื่่อ
� นั้้�น ความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่เพีียงประการเดีียวคืือ กรรมการจะต้้องมั่่�นใจว่่าข้้อมููลดัังกล่่าว
เป็็นข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั ตััดทอนอย่่างเหมาะสมและถููกต้้องจากแหล่่งที่่�มาเหล่่านั้้�น และ/หรืือ มีีการเผยแพร่่ซ้ำ�ำ ในภาคผนวกฉบัับนี้้�ในรููปแบบ
และบริิบทที่่�เหมาะสม

11. สิ่่� งที่่�ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นต้้องปฏิิบัติ
ั ิ
11.1 	ผู้้�ถืือหุ้้�นนอกเหนืือจากผู้้�ที่่�ถืือหุ้้�นของบริิษััทผ่่านศููนย์์รับ
ั ฝากหลัักทรััพย์ข
์ องตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ (“ซีีดีีพีี”) ซึ่�ง
่ ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ได้้ และประสงค์์จะแต่่งตั้้�งผู้้�รับ
ั มอบฉัันทะให้้เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 แทนตน จะต้้องกรอกข้้อความในหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�ได้้แนบมาพร้้อมกัับหนัังสืือ
เชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ลงนาม โดย (ก) ส่่งมาที่่�สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
อาคารแสงโสม ชั้้�น 6 เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่่ช้า้ กว่่า
24 ชั่่�วโมง ก่่อนเวลาเริ่่ม
� อ
ื หุ้น
้� ประจำำ�ปีี 2564 หรืือ (ข) ส่่งมาที่่สถ
� านที่่จั
� ด
ั การประชุุมสามััญผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ประจำำ�ปีี 2564
� การประชุุมสามััญผู้้ถื
ก่่อนเริ่่ม
้ ือหุ้้�นส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะ
� ประชุุม โดยส่่งถึึงเลขานุุการบริิษััทตามวิิธีีการที่่�ระบุุไว้้ในแบบหนัังสืือมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� การที่่�ผู้�ถื
มายัังบริิษััทไม่่เป็็นการตััดสิิทธิผู้
ิ �ถื
้ ือหุ้้�นคนดัังกล่่าวในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยตนเอง ถ้้าผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกระทำำ�ได้้
11.2 	บุุคคลใดซึ่่�งถืือหุ้้�นโดยมีีบััญชีีหลัักทรััพย์อ
์ ยู่่�กัับซีีดีีพีี สามารถแจ้้งให้้ซีีดีีพีีใช้้สิิทธิอ
ิ อกเสีียงลงคะแนนตามจำำ�นวนหุ้้�นซึ่�ง
่ ฝากไว้้
ในบััญชีีหลัักทรััพย์ข
์ องตน โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องกรอกแบบคำำ�สั่่�งออกเสีียง (Voting Instruction Form) ซึ่�ง
่ ได้้แนบมาพร้้อมกัับ
หนัังสืือเชิิญประชุุมประจำำ�ปีี 2564 ลงนามและส่่งกลัับตามวิิธีีการในข้้อกำำ�หนดที่่ร� ะบุุไว้้ในแบบคำำ�สั่่�งออกเสีียงโดยเร็็วที่่สุ
� ด
ุ เพื่่�อให้้
แบบคำำ�สั่่�งออกเสีียงไปถึึงยัังซีีดีีพีี ตามที่่�อยู่่�ที่่�ระบุุไว้้ในแบบคำำ�สั่่�งออกเสีียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิิงคโปร์์) ของวัันที่่�
21 มกราคม 2564 อย่่างไรก็็ตาม จะพบว่่าตามกฎหมายไทย ประกอบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในหนัังสืือชี้้�ชวนของบริิษััท ลงวัันที่่�
19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีีดีีพีีเท่่านั้้�นที่่�จะมีีรายชื่่อ
� ปรากฏเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของหุ้้�นดัังกล่่าว ดัังนั้้�น ซีีดีีพีีจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิ
ตามกฎหมายในการออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 แต่่เพีียงผู้้�เดีียว
11.3 	บุุคคลใดซึ่่�งถืือหุ้้�นโดยมีีบััญชีีหลัักทรััพย์อ
์ ยู่่�กัับซีีดีีพีี ที่่�ประสงค์์จะเข้้าร่่วมและใช้้สิิทธิอ
ิ อกเสีียงลงคะแนนภายใต้้ชื่อ
่� ตนเอง ในการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ผู้้�ถืือหุ้้�นรายดัังกล่่าวจะต้้องดำำ�เนิินการโอนหุ้้�นของตนเองออกจากระบบของซีีดีีพีี และทำำ�การ
จดทะเบีียนการโอนหุ้้�นดัังกล่่าวในสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นภายในวัันที่่� 8 มกราคม 2564 ซึ่�ง
่ เป็็นวัันที่่�บริิษััทจะทำำ�การปิิดสมุดท
ุ ะเบีียน
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพัักการโอนหุ้้�น และกำำ�หนดรายชื่่อ
� ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิใิ นการเข้้าร่่วมประชุุม และออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมสามััญ
ผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ประจำำ�ปีี 2564 นอกจากนี้้� หุ้น
้� ที่่ถูู
� กโอนออกจากระบบของซีีดีีพีีจะไม่่สามารถซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ได้้จนกว่่าจะ
ถููกโอนกลัับเข้้าไปฝากในระบบซีีดีีพีี ในการนี้้� การโอนดัังกล่่าวจะต้้องมีีการเสีียภาษีีและค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� หากท่่านต้้องการ
คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย
� วกัับกระบวนการโอนหุ้น
้� และทะเบีียนหุ้น
้� ท่่านสามารถติิดต่่อซีีดีีพีีได้้ที่่� (65) 6535 7511 (หรืือผ่่านอีีเมล cdp@sgx.com)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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12. อื่่�น ๆ
12.1 	ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์จะไม่่รับ
ั ผิิดชอบสำำ �หรับ
ั ความถููกต้้องของคำำ�แถลงหรืือความเห็็นหรืือรายงานที่่�ปรากฏในภาคผนวก
ฉบัับนี้้�
12.2 	ถ้้าท่่านมีีข้้อสงสััยใด ๆ เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหา หรืือไม่่แน่่ใจว่่าควรจะกระทำำ�การใด ท่่านควรปรึึกษานายหน้้าซื้้�อขายหุ้้�นของท่่าน
ผู้้�จัด
ั การธนาคาร ที่่�ปรึึกษากฎหมาย นัักบััญชีี หรืือที่่�ปรึึกษาอิิสระอื่่น
� ที่่�มีีความเชี่่ย
� วชาญทัันทีี
12.3 	ถ้้าท่่านขายหุ้้�นสามััญของบริิษััททั้้�งหมดไปแล้้ว กรุุณาส่่งเอกสารฉบัับนี้้�ให้้กัับผู้้�ซื้้อ
� หรืือธนาคาร หรืือนายหน้้าซื้้�อขายหุ้้�น หรืือ
ตััวแทนที่่�ดำำ�เนิินการขายเพื่่�อส่่งต่่อไปยัังผู้้�ซื้้อ
�
12.4	หว่่อง พาร์์ทเนอร์์ชิป
ิ แอลแอลพีี เป็็นที่่ป
� รึึกษากฎหมายในประเทศสิิงคโปร์์ให้้กับ
ั บริิษััทสำำ�หรับ
ั เอกสารข้้อมููลสำำ�หรับ
ั ผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ฉบัับนี้้�
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ภาคผนวก

ตาราง 1 ของภาคผนวก
การอนุุมัติ
ั ิโดยทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทคาดว่่าในการดำำ�เนิินธุุรกรรมตามปกติินั้้�น บริิษััทอาจยัังคงต้้องเข้้าทำำ�ธุุรกรรมบางประเภทกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
ซึ่�ง
่ รวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียงประเภทของธุุรกรรมที่่�จะกล่่าวถึึงด้้านล่่างนี้้� ทั้้�งนี้้� เมื่่อ
� พิิจารณาถึึงลัักษณะของธุุรกรรมด้้านธุุรกิิจการค้้า
ที่่�ต้อ
้ งการความรวดเร็็ว บริิษัท
ั เห็็นว่่าน่่าจะเป็็นประโยชน์์ต่อ
่ บริิษัท
ั ที่่จ
� ะได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ให้้เข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย
ดัังกล่่าวสำำ�หรับ
ั การดำำ�เนิินธุุรกรรมตามปกติิของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมดัังกล่่าวจะต้้องทำำ�ขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าอัันเป็็นปกติิ
และไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายใด ๆ ต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 9 ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ บริิษััทจดทะเบีียนสามารถขออนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำำ�ธุุรกรรมประจำำ�กับ
ั
บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย โดยธุุรกรรมดัังกล่่าวมีีลัักษณะเป็็นไปในทางการค้้าหรืือก่่อให้้เกิิดรายได้้ หรืือจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั
ธุุรกรรมเหล่่านี้้�อาจไม่่รวมถึึงธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับการซื้้�อหรืือขายสิินทรััพย์์ การเข้้าทำำ�ข้อ
้ ตกลง หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�มิไิ ด้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั ของบริิษััท
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 920(1) ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ การอนุุมัติ
ั ิโดยทั่่�วไปสำำ�หรับ
ั การดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
จะต้้องได้้รับ
ั การต่่ออายุุทุก
ุ ปีี ข้้อมููลที่่�จำ�ำ เป็็นตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 920(1)(ข) มีีดัังต่่อไปนี้้�
(ก)

ประเภทของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งบุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยง (ตามคำำ�นิิยามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 904(2) ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับ
หลัักทรััพย์)์ จะดำำ�เนิินธุุรกรรมด้้วย

(ข)	ลัักษณะของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
(ค)	พื้้�นฐานของเหตุุผลและผลประโยชน์์ที่่�มีีต่่อบุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยง
(ง)	วิิธีีหรืือขั้้�นตอนในการกำำ�หนดราคาธุุรกรรม
(จ)

ความเห็็นของที่่�ปรึึกษาการเงิินอิิสระว่่าวิิธีีหรืือขั้้�นตอนดัังกล่่าวในข้้อ (ง) เพีียงพอหรืือไม่่ เพื่่�อให้้แน่่ใจได้้ว่า่ ธุุรกรรมทั้้�งหลายจะมีี
การดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดในทางการค้้าปกติิและจะไม่่ทำำ�ให้้ผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสีียหาย (เท่่าที่่�สามารถ
ปรัับใช้้ได้้)

(ฉ)

ความเห็็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีีคณะกรรมการตรวจสอบมีีความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างออกไปจากความเห็็นของ
ที่่�ปรึึกษาการเงิินอิิสระ (เท่่าที่่�สามารถปรัับใช้้ได้้)

(ช)	คำำ�แถลงจากบริิษััทว่า่ บริิษัท
ั จะดำำ�เนิินการขออนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ของบริิษััทอีีกครั้้�ง ถ้้าวิิธีีหรืือขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการในข้้อ (ง) ข้้างต้้นนั้้�น
เป็็นวิิธีีหรืือขั้้�นตอนที่่�ไม่่เหมาะสม และ
(ซ)	คำำ�แถลงว่่าบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียจะงดออกเสีียง และได้้ดำ�ำ เนิินการใด ๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
� วข้้องของบุุคคลดัังกล่่าวจะงดออกเสีียง
ในวาระที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุมัติ
ั ิธุรุ กรรมนั้้�นด้้วย
ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นถ้้าได้้รับ
ั การต่่ออายุุ จะมีีผลบัังคัับใช้้จนถึึงการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งถััดไป
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุป
ุ ระสงค์์ของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น คำำ�นิิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่�ง
่ มีีธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
จากผู้้�ถืือหุ้้�นฉบัับนี้้�เป็็นเอกสารแนบ จะมีีผลใช้้บัง
ั คัับ เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�กำำ�หนดไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
•

“กลุ่่�ม” หมายถึึง บริิษัท
ั บริิษัทย่
ั อ
่ ยของบริิษัท
ั และบริิษัทร่
ั ว่ มของบริิษัท
ั ซึ่ง
�่ นัับเป็็น “บุุคคลที่่มีี
� ความเสี่่�ยง” ตามความหมายที่่กำ
� �ห
ำ นดไว้้
ในข้้อ 904(2) ของคู่่�มืือเกี่่ย
� วกัับการรัับหลัักทรััพย์์ และ

•

“กลุ่่�มไทยเบฟ” หมายถึึง บริิษัท
ั และบริิษัทย่
ั อ
่ ยของบริิษัท
ั

ประเภทของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถนำำ�มาใช้้ได้้กัับธุุรกรรมของ “กลุ่่�ม” กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องของนายเจริิญ สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และ
คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท (โดยบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม ให้้เรีียกรวมกัันว่่า
“บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ” และ “บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ” แต่่ละราย)
ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิซึ่ง
�่ ไม่่ได้้อยู่่�ภายในขอบเขตของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้ถื
� ือหุ้น
้� ต้้องอยู่่�ภายใต้้กฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด 9 ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ (Mandated Transactions)
ธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการให้้หรืือการได้้รับ
ั ซึ่่�งสิินค้้าและบริิการในกิิจการอัันเป็็นปกติิธุรกิ
ุ ิจของกลุ่่�มบริิษััทหรืือที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรับ
ั การดำำ�เนิินกิิจการ
ประจำำ�วัน
ั ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ (ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึงการซื้้�อหรืือขายสิินทรััพย์์ การเข้้าทำำ�ข้อ
้ ตกลง หรืือการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งหลายที่่�มิไิ ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั ของบริิษััท) ซึ่�ง
่ เป็็นธุุรกรรมที่่�จะอยู่่�ภายใต้้ธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
จากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว (Shareholders’ Mandate) (“ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ (Mandated Transactions)”) ได้้แก่่
(ก)

การซื้้�อวััตถุดิ
ุ ิบและวััสดุใุ นการบรรจุุหีีบห่่อ (Packaging Material) จากบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ รวมถึึงขวดแก้้วใหม่่และ
ขวดแก้้วที่่�ใช้้แล้้ว กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม กากน้ำำ�ตาล สมุุนไพรเพื่่�อใช้้ในการผลิิตหััวเชื้้�อเบีียร์์ (Beer Concentrate) กล่่องกระดาษ
(Carton) และฝาครอบ (Cap)

(ข)

การทำำ�ประกัันและการบริิการธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการทำำ�ประกัันกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ

(ค)

การซื้้�อของใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคทุุกประเภทในสำำ�นัก
ั งานและในสถานที่่�เก็็บสิินค้้าจากบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ รวมถึึง
กระดาษชำำ�ระและน้ำำ�ตาลสำำ�หรับ
ั ใช้้ในสำำ�นัักงาน เศษเหล็็ก ถุุงใส่่มอลต์์ และแผ่่นไม้้

(ง)

การได้้รับ
ั บริิการต่่าง ๆ จากบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ รวมถึึงการจััดซื้้อ
� จััดจ้า้ ง บริิการที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดเตรีียมสถานที่่�พััก
พาหนะ และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรับ
ั กรรมการของบริิษััท และ/หรืือของบริิษััทย่อ
่ ย การฝึึกอบรมพนัักงาน การติิดต่่อสื่่�อสาร
ด้้านโทรคมนาคม และการอนุุญาตให้้ใช้้ซอฟต์์แวร์์ ตลอดจนบริิการทำำ�การตลาด การโฆษณา และการบริิหารงาน รวมถึึงการบริิการ
การผลิิตและการจััดจำ�หน่
ำ
่ายสิินค้้า

(จ)

การเช่่า หรืือการเช่่าช่่วง สำำ�นัักงาน คลัังสิินค้้า รถโดยสาร และที่่�ดิินจากบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ

(ฉ)

การให้้บริิการกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ รวมถึึงการจััดซื้้อ
� จััดจ้า้ ง การให้้บริิการพััฒนาสิินทรััพย์์ การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
และบริิการการขาย ตลอดจนการให้้บริิการการผลิิต

(ช)

การให้้เช่่าหรืือให้้เช่่าช่่วงสำำ�นัักงาน คลัังสิินค้้า รถยนต์์โดยสาร และที่่�ดิินกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ

(ซ)

การขายกากน้ำำ�ตาลและผลผลิิตพลอยได้้ให้้แก่่บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ รวมถึึงปุ๋๋�ย ขวดแก้้วที่่�ใช้้แล้้ว และเศษวััสดุุ
จากโรงงาน เช่่น อะลููมิิเนีียม เศษแก้้ว และเศษกระดาษ

(ฌ) การขายเบีียร์์ สุุรา น้ำำ�ดื่่�ม โซดา และสิินค้้าอื่่น
� ๆ ให้้แก่่บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ และ
(ญ) การให้้หรืือรัับซึ่่�งสิินค้้าและ/หรืือบริิการอื่่น
� ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้หรืือรัับซึ่�ง
่ สิินค้้าและ/หรืือบริิการตามข้้อ (ก) ถึึง
(ฌ) ดัังกล่่าวข้้างต้้น
เหตุุผลและประโยชน์์ของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทมีีการเข้้าทำำ�หรืือจะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการทำำ�ธุุรกิิจปกติิกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียธุุรกรรมเหล่่านี้้�เป็็นธุุรกรรมที่่�เกิิดเป็็นประจำำ� และ
อาจเกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาใดก็็ได้้ หรืือเกิิดขึ้้�นทุุก ๆ ช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง กรรมการบริิษััทจึงึ มีีความเห็็นว่่า การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�จะทำำ�ธุุรกรรม หรืือยัังคงทำำ�ธุุรกรรมต่่อไปกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
กรรมการบริิษััทเชื่่อ
� ว่่า กลุ่่�มบริิษััทจะได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
จากผู้้�ถืือหุ้้�น และการต่่ออายุุธุรุ กรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละปีี จะช่่วยลดความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ผู้ถื
�้ อ
ื หุ้น
้�
อนุุมัติ
ั เิ ป็็นครั้้�งคราว เมื่่อ
� มีีการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่มีี
� แนวโน้้มเป็็นบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียกัับบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่�ง
่ จะเป็็นการลดเวลาในการบริิหารจััดการและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยไม่่ขัดกั
ั ับวััตถุป
ุ ระสงค์์ของบริิษััท
หรืือมีีผลกระทบในด้้านลบกัับโอกาสในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทแต่่อย่่างใด
ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�น มีีเจตนาเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นการดำำ�เนิินธุุรกรรมตามปกติิของบริิษััท
ซึ่�ง
่ ในบางครั้้�งเป็็นธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่�ง
่ ตั้้�งอยู่่�บนเงื่่อ
� นไขที่่�ว่า่ ธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นธุุรกรรมที่่�
ดำำ�เนิินการเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิและไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายใด ๆ ต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
การเปิิดเผยมููลค่่ารวมของการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่�ง
่ ดำำ�เนิินการตามธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
รอบปีีบัญ
ั ชีีปััจจุุบัน
ั จะจััดทำำ�ตามแบบที่่�กำำ�หนดไว้้ในคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ และเป็็นไปตามขอบเขตที่่�กำำ�หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ และจะต้้องเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีสำ
ี ำ�หรับ
ั ปีีบัญ
ั ชีีนั้้�น ๆ
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ขั้้�นตอนการตรวจสอบธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทได้้พิิจารณา ตรวจสอบ และอนุุมัติ
ั ิ (ถ้้ามีีข้้อกำำ�หนดระบุุไว้้) ธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการตรวจสอบธุุรกรรมดัังกล่่าว คณะกรรมการของบริิษัท
ั ได้้แต่่งตั้้�งนายอึ๊๊�ง ตััก พััน (Mr. Ng Tat Pun)
ซึ่�ง
่ เป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้้เป็็นหััวหน้้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่่วนของการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทกัับ
บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณา
การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย”) นอกจากนี้้� บริิษััทยัง
ั กำำ�หนดขั้้�นตอนการอนุุมัติ
ั ิในการทำำ�ธุุรกรรม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธุุรกรรม
ที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียได้้กระทำำ�ขึ้้�นเสมืือนหนึ่่�งเป็็นธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลภายนอกและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิ
(On an Arm’s Length Basis and Normal Commercial Terms)
ขั้้�นตอนการตรวจสอบและข้้อจำำ�กััดในการอนุุมัติ
ั ิ
โดยทั่่�วไป กลุ่่�มบริิษััทได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการอนุุมัติ
ั ิในการทำำ�ธุุรกรรมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึง
ธุุรกรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ที่
ิ ทำ
่� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ (Mandated Interested Persons) ได้้กระทำำ�ขึ้้น
� เสมืือนหนึ่่�งเป็็นธุุรกรรม
ที่่�ทำำ�กัับบุุคคลภายนอกและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิและสอดคล้้องกัับนโยบายและข้้อปฏิิบัติ
ั ิในทางการค้้าปกติิของกลุ่่�มบริิษััท
และบนเงื่่อ
� นไขที่่�มิไิ ด้้เอื้้�อประโยชน์์ต่่อบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียมากไปกว่่าที่่�ได้้ให้้แก่่หรืือที่่�ได้้รับ
ั จากบุุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� ตอนในการตรวจสอบต่่อไปนี้้�มาบัังคัับใช้้
� ได้้มีีการนำำ�ขั้้น
(1)

การจััดหาและการจััดซื้้อ
� สิินค้้าและการได้้รับ
ั บริิการ
(ก) การจััดหาและการจััดซื้้�อสิิ นค้้าทั้้�งหลายที่่�กระทำำ�เป็็นประจำำ�โดยกลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งเป็็นไปตามทางการค้้าปกติิของกลุ่่�มบริิษััทหรืือ
ที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ �หรับ
ั การดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั ของกลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงการจััดหาและการจััดซื้้�อซึ่่�งเป็็นธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การ
อนุุมััติิที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมััติิ (เช่่น ธุุรกรรมที่่�กล่่าวถึึงในข้้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้้างต้้น ภายใต้้
หััวข้้อ “การอนุุมััติิโดยทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย - ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมััติิ (General Mandate
for Interested Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุุรกรรมดัังกล่่าวจะอยู่่�ภายใต้้บัังคัับของขั้้�นตอนการ
ควบคุุมภายใน (Internal Control Procedures) ซึ่่�งระบุุถึึงรายละเอีียดในประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น องค์์ประกอบของอำำ�นาจในการ
อนุุมััติิภายใน ข้้อจำำ�กััดในการอนุุมััติิ จำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�เป็็นผู้้�เสนอราคา (อย่่างน้้อยสองราย) และขั้้�นตอนในการตรวจสอบ
โดยหลัักการดัังกล่่าวนี้้�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่� อให้้บริิษััทได้้รับ
ั สิิ นค้้าและ/หรืือบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�ดีีที่่�สุุดจากการเสนอ
ราคาแข่่งขััน (ตามที่่�เหมาะสม) ดัังนั้้�น ในการกำำ�หนดว่่าราคาและเงื่่�อนไขที่่�บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนำำ�เสนอนั้้�น ยุุติิธรรมและ
สมเหตุุสมผลหรืือไม่่นั้้�น จะนำำ�ปััจจััยต่่าง ๆ มาใช้้ในการพิิ จารณา ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียงปััจจััยเกี่่�ยวกัับตารางเวลา
การส่่ งมอบ การปฏิิบััติิตามรายละเอีียดที่่�กำำ�หนด ความเป็็นมาในอดีีต (Track Record) ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญ
การให้้ราคาพิิ เศษ (Preferential Rate) ส่่ วนลดหรืือการคืืนเงิินกรณีีที่่�มีีการซื้้�อจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้� จะมีีการตรวจสอบ
ธุุรกรรมแต่่ละธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่�ง
่ ธุุรกรรมดัังกล่่าวอาจจะต้้องได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิเป็็นการล่่วงหน้้า
จากผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิที่่�เป็็นกรรมการหรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งจััดการของกลุ่่�มบริิษััท (ซึ่่�งไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือไม่่เป็็น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) และเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าว ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม
(“ผู้้�มีีอำ�น
ำ าจอนุุมััติิ”) ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าของธุุรกรรม ดัังนี้้�
ข้้อจำำ�กััดในการอนุุมัติ
ั ิ

ผู้้�มีีอำ�น
ำ าจอนุุมัติ
ั ิ

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน
500,000 บาท

รองกรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
500,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 5,000,000 บาท

กรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
5,000,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 10,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
10,000,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 20,000,000 บาท

ประธานกรรมการ

ธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่มีีมูู
� ลค่่าเกิิน
20,000,000 บาท แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์
มีีตััวตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่ไ� ด้้รับ
ั การตรวจสอบล่่าสุุด

รองประธานกรรมการ และ/หรืือประธานกรรมการจำำ�นวน
สองท่่าน หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่มีีมูู
� ลค่่าเกิินร้้อยละ 3
ของมููลค่่าสิินทรััพย์มีีตั
์ วั ตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่ไ� ด้้รับ
ั
การตรวจสอบล่่าสุุด

กรรมการตรวจสอบจำำ�นวนสองท่่าน โดยหนึ่่�งในจำำ�นวน
ดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณา
การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ในส่่วนที่่เ� กี่่ย
� วกัับข้้อ (ญ) ข้้างต้้น ภายใต้้หัวั ข้้อ “การอนุุมัติ
ั โิ ดยทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย - ธุุรกรรม
ที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ”ิ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติ
ั ิ (พิิจารณาจากมููลค่่าของธุุรกรรม) จะยัังต้้องประเมิินและอนุุมัติ
ั ว่ิ า่ ธุุรกรรมที่่เ� สนอเป็็นธุุรกรรม
ที่่เ� กิิดขึ้้�นจากหรืือเกี่่ย
� วเนื่่อ
� งกัับการให้้หรืือการรัับสิินค้้าและ/หรืือบริิการตามข้้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหััวข้้อดัังกล่่าวข้้างต้้น
(ข)

ในกรณีีที่่�บริิษััทไม่่ได้้รับ
ั ข้้อเสนอราคาแข่่งขััน (Competitive Quotations) (ตััวอย่่างเช่่น ไม่่มีีผู้�ข
้ ายสิินค้้าและบริิการที่่�
คล้้ายคลึึงที่่�เป็็นบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องใด ๆ (โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวน รายละเอีียด ตารางการส่่งมอบ และอื่่น
� ๆ)
หรืือถ้้าสิินค้้านั้้�นโดยลัักษณะแล้้วเป็็นสิินค้้าที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ) ผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติ
ั ิตามที่่�ระบุุไว้้ข้า้ งต้้น (ซึ่�ง
่ ไม่่เป็็นบุุคคล
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือไม่่เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) และเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าว
ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม จะเป็็นผู้้�พิิจารณาราคาและเงื่่อ
� นไขที่่�บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนำำ�เสนอนั้้�นว่่ายุุติิธรรมและสมเหตุุสมผล
หรืือไม่่ ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าของธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(ค) การซื้้�อขวดแก้้วตามเงื่่อ
� นไขของสััญญาซื้้�อขวดแก้้ว ฉบัับลงวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2558 ระหว่่างบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กัด
ั
(เดิิมชื่่อ
� บริิษัท
ั บางนา โลจิิสติค
ิ จำำ�กัด
ั ) กัับบริิษััท ไทย มาลายา กลาส จำำ�กัด
ั (“สััญญาซื้้�อขายขวดแก้้ว”) (Glass Bottle Purchase
Agreement) (ตามที่่แ
� ก้้ไข) นั้้�นจะถููกรวมอยู่่�ในธุุรกรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� โดยมีีเงื่่อ
� นไขว่่า ถ้้ามีีการแก้้ไขเงื่่อ
� นไขที่่เ� ป็็น
สาระสำำ�คัญ
ั ใด ๆ รวมถึึงการปรัับเปลี่่ย
� นเกี่่ย
� วกัับราคาซื้้�อขายขวดแก้้วตามที่่สั
� ัญญาได้้อนุุญาตไว้้ และการต่่ออายุุหรืือการขยาย
ระยะเวลาของสััญญาซื้้�อขายขวดแก้้ว เงื่่อ
� นไขดัังกล่่าวจะต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั จ
ิ ากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริิษััท
(2)

ธุุรกรรมอื่่น
� ๆ ที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอัันมีีลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�
(ก) บริิษััทมีีความประสงค์์ที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่ได้้ระบุุรวมไว้้ในข้้อ (1) ข้้างต้้น ซึ่�ง
่ ธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็น
ธุุรกรรมที่่�มีีลัักษณะเป็็นธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ� และเป็็นไปในทางการค้้าปกติิของกลุ่่�มบริิษััท และจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิิน
กิิจการประจำำ�วัน
ั ของกลุ่่�มบริิษััท โดยธุุรกรรมดัังกล่่าวรวมถึึงธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการขายสิินค้้า และการให้้บริิการแก่่บุค
ุ คล
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย การให้้เช่่าหรืือการให้้เช่่าช่่วงทรััพย์สิ
์ ินให้้แก่่ หรืือการเช่่าหรืือการเช่่าช่่วงทรััพย์สิ
์ ินจากบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และ
ธุุรกรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ที่
ิ ทำ
่� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ต
ิ ามที่่อ้
� า้ งถึึงในข้้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้้
หััวข้้อ “การอนุุมัติ
ั ิทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย - ธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ” ข้้างต้้น โดยบริิษััทประสงค์์ที่่�
จะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมโดยใช้้ราคาตลาดหรืือราคาสิินค้้าหรืือบริิการที่่�จะให้้ในขณะนั้้�น และในราคาตลาดในขณะนั้้�นสำำ�หรับ
ั การเช่่า/ให้้เช่่า
และการเช่่า/ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์สิ
์ ินตามเงื่่อ
� นไขทางการค้้าปกติิที่่�มิไิ ด้้เอื้้�อประโยชน์์ต่่อบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียมากไปกว่่าที่่�มีีต่่อบุุคคล
ภายนอก (เท่่าที่่�สามารถปรัับใช้้ได้้) (รวมทั้้�งการให้้ราคาพิิเศษ ส่่วนลดที่่�ให้้แก่่ลููกค้้าพิิเศษ (favored customer) หรืือในกรณีีที่่�
มีีการซื้้�อสิินค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก (เท่่าที่่�สามารถปรัับใช้้ได้้)) หรืือประการอื่่น
� ใดตามวิิธีีปฏิิบัติ
ั ิทางอุุตสาหกรรมที่่�นำำ�มาบัังคัับใช้้ ทั้้�งนี้้�
(1)

ในส่่วนของการขายสิินค้้าและการให้้บริิการแก่่บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียโดยมิิได้้มีีการเสนอขายหรืือให้้บริิการแก่่บุค
ุ คล
ภายนอก รายการดัังกล่่าวจะต้้องจััดให้้มีีราคาของผู้้�จัดห
ั าสิินค้้าหรืือบริิการที่่�คล้้ายคลึึงกัันอย่่างน้้อยสองรายซึ่�ง
่ เป็็น
บุุคคลภายนอกที่่�มิใิ ช่่บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และ

(2)

ในส่่วนของการเช่่า/ให้้เช่่า หรืือเช่่า/ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์สิ
์ ิน บริิษััทจะต้้องสอบถามจากผู้้�ให้้เช่่าและ/หรืือผู้้�เช่่าทรััพย์สิ
์ ิน
ที่่�มีีขนาดสถานที่่�ตั้้�ง และการใช้้ประโยชน์์อย่่างเดีียวกัันอย่่างน้้อยสองรายซึ่�ง
่ เป็็นบุุคคลภายนอกที่่�มิใิ ช่่บุค
ุ คลที่่�มีี
ส่่วนได้้เสีียหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย

นอกจากนี้้� จะมีีการตรวจสอบธุุรกรรมแต่่ละธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และธุุรกรรมดัังกล่่าวอาจจะต้้อง
ได้้รับ
ั การอนุุมััติิเป็็นการล่่วงหน้้าจากผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิที่่�เป็็นกรรมการหรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งจััดการของกลุ่่�มบริิษััท (ซึ่่�งไม่่เป็็น
บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) และเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าว
ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับมููลค่่าทางธุุรกรรม
ข้้อจำำ�กััดในการอนุุมัติ
ั ิ

ผู้้�มีีอำ�น
ำ าจอนุุมัติ
ั ิ

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
200,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 500,000 บาท

กรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
500,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
5,000,000 บาท แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์
มีีตััวตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่�ได้้รับ
ั การตรวจสอบล่่าสุุด

ประธานกรรมการ

ธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่มีีมูู
� ลค่่าเกิินร้้อยละ 3
ของมููลค่่าสิินทรััพย์มีีตั
์ วั ตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่ไ� ด้้รับ
ั
การตรวจสอบล่่าสุุด

กรรมการตรวจสอบจำำ�นวนสองท่่าน โดยหนึ่่�งในจำำ�นวน
ดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณา
การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับข้้อ (ญ) ข้้างต้้น ภายใต้้หััวข้้อ “การอนุุมัติ
ั ิโดยทั่่�วไปในการดำำ�เนิินธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย - ธุุรกรรม
ที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ” ผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติ
ั ิ (พิิจารณาจากมููลค่่าของธุุรกรรม) จะยัังต้้องประเมิินและอนุุมัติ
ั ิว่า่ ธุุรกรรมที่่�เสนอเป็็น
ธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นจากหรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการให้้หรืือการรัับสิินค้้าและ/หรืือบริิการตามข้้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ภายใต้้หััวข้้อ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น
(ข)

(3)

ในกรณีีที่่�ไม่่มีีอัตร
ั าหรืือราคาตลาดในขณะนั้้�น ไม่่ว่า่ เนื่่อ
� งมาจากลัักษณะของสิินค้้าที่่�เสนอขายหรืือการให้้บริิการ หรืือเนื่่อ
� งมาจาก
การไม่่มีี หรืือไม่่สามารถหาราคาจากบุุคคลภายนอกหรืือแหล่่งอื่่น
� ใดในทางปฏิิบัติ
ั ไิ ด้้ กลุ่่�มบริิษััทจะกำำ�หนดราคาสำำ �หรับ
ั สิิ นค้้าและ
บริิการเหล่่านี้้�ตามหลัักปฏิิบััติิในทางการค้้าปกติิและตามนโยบายการกำำ�หนดราคาของกลุ่่�มบริิษััทซึ่่ง
� จะสอดคล้้องกัับ
ส่่วนต่่างกำำ�ไร (Margin) ปกติิที่ก
่� ลุ่่�มบริิษัท
ั จะได้้รับ
ั จากสิินค้้าและบริิการที่่มีีลั
� ก
ั ษณะคล้้ายคลึึงที่่ก
� ลุ่่�มบริิษัททำ
ั �กั
ำ บ
ั บุุคคลภายนอก โดยใน
การกำำ�หนดราคาสำำ�หรับ
ั ธุุรกรรมที่่�พึึงชำำ�ระโดยบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิสำำ�หรับ
ั สิินค้้าหรืือบริิการดัังกล่่าวนี้้� บริิษััท
จะนำำ�ปัจ
ั จััยต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�มาพิิจารณา ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียงจำำ�นวน ปริิมาณการบริิโภค ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า รายละเอีียด
ระยะเวลาของสััญญาและกลยุุทธ์์ (Strategic Purpose) ของธุุรกรรม ในส่่วนของการเช่่า/ให้้เช่่าและการเช่่า/ให้้เช่่าช่่วงทรััพย์สิ
์ ิน
นั้้�น ถ้้าไม่่มีีราคาตลาดของค่่าเช่่าในขณะนั้้�น ไม่่ว่า่ เนื่่�องจากการไม่่มีีหรืือไม่่สามารถหาราคาค่่าเช่่าเปรีียบเทีียบได้้ในทางปฏิิบัติ
ั หรืื
ิ อ
โดยเหตุุประการอื่่น
� กลุ่่�มบริิษัท
ั จะกำำ�หนดอััตราค่่าเช่่าตามวิิธีีปฏิิบัติ
ั ใิ นทางธุุรกิิจอัันเป็็นปกติิและตามนโยบายการกำำ�หนดราคา
ของกลุ่่�มบริิษััท นอกจากนี้้� เมื่่อ
� พิิจารณาถึึงมููลค่่าของธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย ผู้้�มีีอำ�ำ นาจให้้การอนุุมัติ
ั ิที่่�ระบุุไว้้ใน
ข้้อ (ก) ข้้างต้้น (ซึ่่�งไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือไม่่เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) และเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีี
ส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าว ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดว่่าราคาและเงื่่อ
� นไขต่่าง ๆ ที่่�บุค
ุ คลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
เสนอมานั้้�นยุุติิธรรมและสมเหตุุสมผลหรืือไม่่

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�
บริิษััทอาจทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่ได้้ระบุุรวมไว้้ในข้้อ (1) และ (2) ข้้างต้้น และไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั
อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นครั้้�งคราว ซึ่่�งธุุรกรรมดัังกล่่าวไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�หรืือเป็็นธุุรกรรมที่่�มิไิ ด้้ทำำ�ขึ้้�นตามทางการค้้าปกติิของ
กลุ่่�มบริิษััท หรืือไม่่จำ�ำ เป็็นสำำ�หรับ
ั การดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั ของกลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมดัังกล่่าวรวมถึึงธุุรกรรมเกี่่�ยวกัับการซื้้�อหรืือ
ขายสิินทรััพย์์ การเข้้าทำำ�ข้อ
้ ตกลง หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ทั้้�งหลายที่่มิ
� ไิ ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�วัน
ั ของบริิษััท ดัังนั้้�น
บริิษััทจึงึ ประสงค์์ที่่�จะเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวโดยปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์์ (Listing Manual)
รวมถึึงข้้อจำำ�กัด
ั การอนุุมัติ
ั ิ การได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องภายใต้้ข้อ
้ 905 และ 906 ของคู่่�มืือเกี่่ย
� วกัับการรัับหลัักทรััพย์์
นอกจากนี้้� บริิษััทจะตรวจสอบแต่่ละธุุรกรรมที่่�ได้้กระทำำ� และแต่่ละธุุรกรรมที่่�ได้้กระทำำ�จะต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิเป็็นการล่่วงหน้้าจากผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
อนุุมัติ
ั ิที่่�เป็็นกรรมการหรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งจััดการของกลุ่่�มบริิษััทตามที่่�กำำ�หนดไว้้ข้า้ งล่่างนี้้� (ซึ่�ง
่ ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียและไม่่เป็็น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) และเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าว ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อม โดยผู้้�มีี
อำำ�นาจอนุุมัติ
ั ิจะต้้องทำำ�การตรวจสอบธุุรกรรม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นธุุรกรรมที่่�กระทำำ�ขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้าปกติิ
และไม่่มีีผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััท
ข้้อจำำ�กััดในการอนุุมัติ
ั ิ

ผู้้�มีีอำ�น
ำ าจอนุุมัติ
ั ิ

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน
200,000 บาท

รองกรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่เ� ทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
200,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 500,000 บาท

กรรมการผู้้�จัด
ั การ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
500,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 5,000,000 บาท

รองประธานกรรมการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เทีียบเท่่า

ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีมููลค่่าเกิิน
5,000,000 บาท แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 3 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์
มีีตััวตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่�ได้้รับ
ั การตรวจสอบล่่าสุุด

ประธานกรรมการ

ธุุรกรรมที่่ทำ
� �กั
ำ บ
ั บุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีียที่่มีีมูู
� ลค่่าเกิินร้้อยละ 3
ของมููลค่่าสิินทรััพย์มีีตั
์ วั ตนสุุทธิข
ิ องกลุ่่�มไทยเบฟที่่ไ� ด้้รับ
ั
การตรวจสอบล่่าสุุด

กรรมการตรวจสอบจำำ�นวนสองท่่าน โดยหนึ่่�งในจำำ�นวนดัังกล่่าว
จะต้้องเป็็นหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรม
กัับบุุคคลที่่มีีส่
� ่วนได้้เสีีย

ในกรณีีที่่�ธุรุ กรรมที่่�กระทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ในกรณีีเช่่นว่่านี้้�อาจต้้องมีีการให้้ข้อ
้ มููล
เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นและอาจต้้องทำำ�การแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระเพื่่�อให้้ความเห็็นในธุุรกรรมดัังกล่่าว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ขั้้�นตอนในการตรวจสอบอื่่�น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทที่่�นำำ�โดยหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น จะต้้องดำำ�เนิิน
การตรวจสอบธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกธุุรกรรม รวมถึึงธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากลุ่่�มบริิษััท
ได้้ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์สิ
์ ิงคโปร์์ (โดยเฉพาะหมวด 9 ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์)์
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทจะต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อระบุุธุรุ กรรมของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย (รวมถึึงธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ)
และบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย (รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ) รวมถึึงการบัันทึึกธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกธุุรกรรม
(1)

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยการเงิิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่่�มบริิษััทจะต้้องเก็็บรัักษาทะเบีียนธุุรกรรมทั้้�งหลายที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับ
บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ (และเกณฑ์์ในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวรวมทั้้�งข้้อเสนอราคา
เพื่่�อใช้้สนับ
ั สนุุนเกณฑ์์ดัง
ั กล่่าว) ไม่่ว่า่ จะเป็็นธุุรกรรมที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั หรืื
ิ อไม่่ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั จ
ิ ากผู้้ถื
� อ
ื หุ้น
้� ก็็ตาม และ

(2)

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทจะจััดส่่งรายงานธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััทเข้้าทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกธุุรกรรม
ซึ่�ง
่ ได้้มีีการบัันทึึก ตลอดจนหลัักเกณฑ์์การเข้้าทำำ�ธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่�ง
่ ได้้มีีการบัันทึึกไว้้ให้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นรายไตรมาส นอกจากนี้้� แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีข
ี องบริิษัท
ั จะระบุุครอบคลุุมถึึงการตรวจสอบ
ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหลาย รวมทั้้�งขั้้�นตอนการตรวจสอบที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อตรวจสอบธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััท
ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ หรืือธุุรกรรมที่่�กลุ่่�มบริิษััททำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ใช้้บัง
ั คัับอยู่่�
ที่่�ได้้มีีการต่่ออายุุหรืือแก้้ไขใหม่่ในระหว่่างรอบปีีบัญ
ั ชีีปััจจุุบัน
ั ตามธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว

นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบที่่�นำำ�โดยหััวหน้้ากรรมการอิิสระในการพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น
จะดำำ�เนิินการตรวจสอบการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนในการตรวจสอบสำำ�หรับ
ั ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นรายไตรมาส
เพื่่�อพิิจารณาว่่าธุุรกรรมเหล่่านั้้�นมีีการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนในการตรวจสอบที่่�เพีียงพอ และ/หรืือสามารถปฏิิบัติ
ั ิได้้ในทางการค้้า
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทและบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ทำำ�ขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดอัันเป็็นปกติิในทางการค้้าและไม่่มีี
ผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยของบริิษััท โดยในส่่วนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริิษััทจะต้้องดำำ�เนิินการให้้แน่่ใจว่่า บริิษััทได้้ปฏิิบัติ
ั ิตามขั้้�นตอนการตรวจสอบที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้วหรืือไม่่ นอกจากนี้้� ในระหว่่างการตรวจสอบ
ที่่�กระทำำ�ขึ้้�นเป็็นครั้้�งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท ถ้้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทมีีความเห็็นว่่า การควบคุุมภายใน
และขั้้�นตอนการตรวจสอบสำำ�หรับ
ั ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่เพีียงพอที่่�จะแน่่ใจได้้ว่า่ ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคล
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น จะทำำ�ขึ้้�นตามข้้อกำำ�หนดปกติิในทางการค้้าและจะไม่่กระทบต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจะนำำ�เรื่่อ
� งเสนอกลัับไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขอให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นมีีมติิเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นใหม่่
ซึ่�ง
่ จะอยู่่�บนหลัักเกณฑ์์ของการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนในการตรวจสอบธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิชุด
ุ ใหม่่
(ตามกฎข้้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับการรัับหลัักทรััพย์)์ ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างระยะเวลาที่่�ขออนุุมัติ
ั ิจากผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกครั้้�งนั้้�น
ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดจะต้้องได้้รับ
ั การตรวจสอบและได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิเป็็นการล่่วงหน้้าจากคณะกรรมตรวจสอบ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุป
ุ ระสงค์์ของการตรวจสอบการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนในการตรวจสอบดัังกล่่าวข้้างต้้น สมาชิิกรายใด ๆ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่่�ไม่่เป็็นอิิสระ จะต้้องละเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการควบคุุมภายในและขั้้�นตอนในการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจะมีีความรัับผิิดชอบโดยรวมในการกำำ�หนดขั้้�นตอนการตรวจสอบ และมีีอำำ�นาจในการมอบหมายอำำ�นาจ
ให้้แก่่บุค
ุ คลหรืือคณะกรรมการอื่่น
� ๆ ภายในกลุ่่�มบริิษััทตามที่่�เห็็นสมควร
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ภาคผนวก

ตาราง 2 ของภาคผนวก
ตััวอย่่างรายชื่่อ
� บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ ณ วัันที่่�ของภาคผนวก
บุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ ณ วัันที่่�ของภาคผนวกนี้้� จะรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเฉพาะรายชื่่อ
� ของบริิษััทและองค์์กรตามที่่�ระบุุไว้้นี้้�เท่่านั้้�น
เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นที่่�สงสััย รายชื่่อ
� ดัังกล่่าวนี้้�ไม่่ได้้ระบุุรายชื่่อ
� ทั้้�งหมดของบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ

1. บริิษััท ทีีซีีซีี คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

37. บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ�ตาลชลบุุรีี จำำ�กััด

2. บริิษััท บางนากลาส จำำ�กััด

38. บริิษััท อุุตสาหกรรมทำำ�เครื่่อ
� งแก้้วไทย จำำ�กััด (มหาชน)

3. บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ เซลล็็อกซ์์ จำำ�กััด

39. บริิษััท น้ำำ�ตาลทิิพย์กำ
์ ำ�แพงเพชร จำำ�กััด

4. บริิษััท บีีเจซีี อิินดััสเตรีียล แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

40. บริิษััท นิิวอิิมพีีเรีียล โฮเต็็ล จำำ�กััด (มหาชน)

5. บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ ฟู้้ ดส์
� ์ จำำ�กััด

41. บริิษััท น้ำำ�ตาลทิิพย์สุ
์ โุ ขทััย จำำ�กััด

6. บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด

42. บริิษััท พรรณธิิอร เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

7. บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

43. บริิษััท ไทยแอลกอฮอล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

8. บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ สเปเชีียลตี้้�ส์์ จำำ�กััด

44. บริิษััท ไทย มาลายา กลาส จำำ�กััด

9. บริิษััท บีีเจซีี มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

45. เฟรเซอร์์ แอนด์์ นีีฟ, ลิิมิเิ ต็็ด

10. บริิษััท บีีเจซีี เฮลท์์แคร์์ จำำ�กััด

46. บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

11. บริิษััท ชลิิตลาภ จำำ�กััด

47. บริิษััท บิิสซิเิ นส โพรเซส เอาท์์ซอร์์สซิ่่ง
� จำำ�กััด

12. บริิษััท โกลเด้้นเวลธ์์ จำำ�กััด

48. บริิษััท วััฒนพััฒน์์เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

13. บริิษััท อิินทรประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

49. บริิษััท เทอราโกร เฟอร์์ติิไลเซอร์์ จำำ�กััด

14. บริิษััท เลควิิว กอล์์ฟ แอนด์์ ยอร์์ช คลัับ จำำ�กััด

50. บริิษััท รััชโยธิิน ทาวเวอร์์ จำำ�กััด

15. บริิษััท เลควิิว แลนด์์ จำำ�กััด

51. บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ จำำ�กััด

16. บริิษััท ทีีซีีซีี แวลููโฮเทลล์์ จำำ�กััด

52. บริิษััท ทีีซีีซีี แคปปิิตอล แลนด์์ จำำ�กััด

17. บริิษััท เอ็็น. ซีี. ซีี. แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ ดิิเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

53. บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล เสนา จำำ�กััด

18. กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์แ
์ ละสิิทธิเิ รีียกร้้องนิิวโนเบิิล

54. บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทลคอลเล็็คชั่่�น จำำ�กััด

19. บริิษััท หนองคาย คัันทรีี กอล์์ฟคลัับ จำำ�กััด

55. บริิษััท อาหารสยาม จำำ�กััด (มหาชน)

20. บริิษััท นอร์์ธปาร์์ค กอล์์ฟแอนด์์สปอร์์ตคลัับ จำำ�กััด

56. บริิษััท แวลูู โฮเทลส์์ จำำ�กััด

21. บริิษััท พีี เอส รีีไซเคิิล จำำ�กััด

57. บริิษััท ทีีซีีซีี ลัักซ์์ชููรีีโฮเทลส์์ แอนด์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด

22. บริิษััท พิิเศษกิิจ จำำ�กััด

58. บริิษััท เอฟ แอนด์์ บีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

23. บริิษััท พลาซ่่าแอทธิินีี โฮเต็็ล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

59. บริิษััท คริิสตอลลา จำำ�กััด

24. บริิษััท ควีีนส์์ปาร์์ค โฮเต็็ล จำำ�กััด

60. บริิษััท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำำ�กััด

25. กองทุุนรวมรีีเจนท์์โกลด์์พร็อ
็ พเพอร์์ตี้้�ฟัน
ั ด์์

61. บริิษััท ล้้านช้้าง ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

26. บริิษััท สยามประชาคาร จำำ�กััด

62. บริิษััท ทิิพย์พั
์ ัฒน อาร์์เขต จำำ�กััด

27. บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด

63. บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. อิิมเมจ จำำ�กััด

28. บริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

64. บริิษััท โรงงานอุุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิิน จำำ�กััด

29. บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

65. บริิษััท ทีีซีีซีี สปอร์์ต แอนด์์ รีีครีีเอชั่่�น จำำ�กััด

30. บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ�ตาลสุุพรรณบุุรีี จำำ�กััด

66. บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล อโศก จำำ�กััด

31. บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. เซอร์์วิส
ิ อพาร์์ทเม้้นท์์ จำำ�กััด

67. บริิษััท นอร์์ธปาร์์ค เซอร์์วิส
ิ อพาร์์ทเม้้นท์์ จำำ�กััด

32. บริิษััท เทอราโกร จำำ�กััด

68. บริิษััท ปรีีดีีประภา จำำ�กััด

33. บริิษััท เครืืออาคเนย์์ จำำ�กััด

69. บริิษััท คอนเซพ แลนด์์ 9 จำำ�กััด

34. บริิษัท
ั ทีี.ซีี.ซีี. คอมเมอร์์เชีียล พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั

70. บริิษััท พรพััฒนสิิน จำำ�กััด

35. บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. เทคโนโลยีี จำำ�กััด

71. บริิษััท รููเบีียอุุตสาหกรรม จำำ�กััด

36. บริิษััท ไทย เบเวอร์์เรจ แคน จำำ�กััด

72. บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ เอสเตท จำำ�กััด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563

73. บริิษััท เวีียงสิิริ ิ จำำ�กััด

115. บริิษััท ลีีพ โซลููชั่่�น เอเซีีย จำำ�กััด

74. บริิษััท ธนสิินธิิ จำำ�กััด

116. บริิษััท เอเซีีย โฮเรก้้า จำำ�กััด

75. บริิษััท แกรนด์์ ยููนิิตี้้� ดีีเวลล็็อปเมนท์์ จำำ�กััด

117. ภููไทย กรุ๊๊�ป จอยท์์ สต๊๊อก คััมปะนีี

76. F&N Foods Pte. Ltd.

118. บริิษััท นอร์์ธปาร์์ค พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

77. บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น แดรี่่ส์
� ์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

119. บริิษััท ตลาดต่่อยอด เออีีซีี จำำ�กััด
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78. F&N Beverages Marketing Sdn Bhd

120. บริิษััท อิินเตอร์์ โฮเรก้้า จำำ�กััด

79. บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น ยููไนเต็็ด จำำ�กััด

121. บริิษััท มีีเดีีย ฟร้้อนท์์ จำำ�กััด

80. F&N Interflavine Pte. Ltd.

122. บริิษััท ซีีดัับเบิ้้ล
� ยูู ทาวเวอร์์ จำำ�กััด

81. บริิษััท แก้้วกรุุงไทย จำำ�กััด

123. บริิษััท บีีเจซีี สเปเชีียลตี้้�ส์์ จำำ�กััด

82. บริิษััท เอเชีียติ๊๊�ก โฮเต็็ล คอลเลคชั่่�น จำำ�กััด

124. บริิษััท โทนิิค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

83. บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด

125. บริิษััท ทีีซีีซีี บางไทรภููมิิพััฒน์์ จำำ�กััด

84. บริิษัท
ั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

126. Pacific Coast Assets Inc.

85. บริิษััท เทอราโกร แลนด์์ 1 จำำ�กััด

127. บริิษััท วััน แบงค็็อก โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

86. บริิษััท แกรนด์์ ยูู ลิิฟวิ่่ง� จำำ�กััด

128. บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ คอร์์ป จำำ�กััด (มหาชน)

87. บริิษััท เอเชีียติ๊๊�กเฮาส์์ จำำ�กััด

129. บริิษััท อิิมพีีเรีียล นครราชสีีมา จำำ�กััด (มหาชน)

88. บริิษััท ทีีซีีซีี เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด

130. บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

89. บริิษััท คอนเซพ แลนด์์ 10 จำำ�กััด

131. บริิษััท มงคลการ พััฒนกิิจ จำำ�กััด

90. บริิษััท ไทย-ไลซาท จำำ�กััด

132. บริิษััท เกษตรทิิพย์์ (2010) จำำ�กััด

91. บริิษััท ฟอร์์เวิิร์ด
์ ซิิสเต็็ม จำำ�กััด

133. บริิษััท ลาสติิกา จำำ�กััด

92. บริิษััท แก้้วสารศิิริ ิ จำำ�กััด

134. บริิษััท สหหมิิงฮั้้�วพาณิิชย์์ จำำ�กััด

93. บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

135. บริิษััท ปากซอง แคปปิิตอล จำำ�กััด

94. บริิษััท นิิวมััลตี้้�ไมน์์ จำำ�กััด

136. บริิษััท วีีเอสแอนด์์บีี รีีไซเคิิลเน็็ทเวิิร์ค
์ จำำ�กััด

95. บริิษััท เดอะ โฮเทล สุุขุม
ุ วิิท 50 จำำ�กััด (1)

137. บริิษััท ศููนย์์การจััดการวััสดุเุ หลืือใช้้ จำำ�กััด

96. บริิษััท เอเซีียบุ๊๊�คส จำำ�กััด

138. บริิษััท เฮอร์์มิเิ ทจ คอนซััลแทน จำำ�กััด

97. บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด

139. บริิษััท พีี.ไอ.ทีี.แฟคตอรี่่� จำำ�กััด

98. บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ ลีีเฌอร์์ จำำ�กััด

140. บริิษััท แปซิิฟิิก เลเช่่อร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

99. บริิษััท ทีีซีีซีี แอสเซ็็ทส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

141. บริิษััท ชิินาทรััพย์์ จำำ�กััด

100. บริิษััท เกษมทรััพย์สิ
์ ิริ ิ 1 จำำ�กััด

142. บริิษััท คอนเซพ แลนด์์ 8 จำำ�กััด

101. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 7 จำำ�กััด

143. บริิษััท เจริิญวรรณกิิจ จำำ�กััด

102. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 4 จำำ�กััด

144. F&N Vietnam Limited Liability Company

103. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 5 จำำ�กััด

145. บริิษััท กรีีนแลนด์์ 2 จำำ�กััด

104. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 10 จำำ�กััด

146. บริิษััท วััฒนศิิริค
ิ อมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด

105. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 8 จำำ�กััด

147. บริิษััท ทรััพย์เ์ พิ่่�มพููน 5 จำำ�กััด

106. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 9 จำำ�กััด

148. บริิษััท เอ็็ม เอส แอนด์์ เค ซีี ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

107. บริิษััท เดอะ สตรีีท รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

149. บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล โฟร์์ทีีน จำำ�กััด

108. บริิษััท รีีเทล เวิิลด์์ 6 จำำ�กััด

150. บริิษััท ชััชวาลย์์ร่ว่ มทุุน จำำ�กััด

109. ทรััสต์เ์ พื่่อ
� การลงทุุนในสิิทธิก
ิ ารเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ โกลเด้้นเวนเจอร์์

151. Best Wishes Co., Ltd.

110. บริิษััท วััน แบงค็็อก จำำ�กััด

152. บริิษััท ชีีวาศรม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เฮลท์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด

111. บริิษััท บิ๊๊ก
� ซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

153. กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์แ
์ ละสิิทธิเิ รีียกร้้อง กรีีนเมโทรโพลีีส

112. บริิษััท บิ๊๊ก
� ซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ หััวหิิน จำำ�กััด

154. Kesana - Golf Co., Ltd.

113. บริิษััท พิิษณุโุ ลก บิ๊๊ก
� ซีี 2015 จำำ�กััด

155. InterContinental Singapore

114. บริิษััท บิ๊๊ก
� ซีี แฟรี่่� จำำ�กััด

156. บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี.เอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ จำำ�กััด
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157. Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd

192. Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited

158. Times Printers Private Limited

193. Frasers Property Limited

159. บริิษััท คอมเมอร์์เชีียล โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด

194. Golden Capital (Singapore) Limited

160. บริิษััท ตะวัันนา บางพลีี จำำ�กััด

195. MM Mega Market (Vietnam) Company Limited

161. PI Hotel Management Limited

196. Plaza Athenee Hotel Company Limited

162. K.K. Shinkobe Holding

197. S.A.S-CTAMAD Co., Ltd.

163. บริิษััท สาธรทรััพย์สิ
์ ิน จำำ�กััด

198. TBC-BALL Beverage Can Vietnam Limited

164. บริิษััท ทรััพย์ม
์ หากิิจ 8 จำำ�กััด

199. บริิษััท เกษตรทิิพย์์ (2017) จำำ�กััด

165. Ananke Holdings Pty. Ltd.

200. บริิษััท เกษมทรััพย์สิ
์ ิริ ิ จำำ�กััด

166. บริิษััท โมโช เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ จำำ�กััด

201. บริิษััท เจริิญวรรณกิิจ จำำ�กััด

167. Xiengkeo Hotel & Resort Co., Ltd.

202. บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� บีีเอฟทีีแซด จำำ�กััด

168. 39 QGG Management Limited

203. บริิษัท
ั เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� อิินดััสเทรีียล (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

169. บริิษััทโฮเทลส์์ เวิิลด์์ 12 จำำ�กััด

204. บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. เอ็็กซิิบิชั่่
ิ น
� ออกาไนเซอร์์ จำำ�กััด

170. Frasers Residential Investment Partnership LP

205. บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ รีีเทล จำำ�กััด

171. บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ รีีเทล จำำ�กััด

206. บริิษััท ไทย เดลี่่� เฮลท์์แคร์์ จำำ�กััด

172. บริิษััท อิิม โฮเทลส์์ แอนด์์ โฮสเทลส์์ จำำ�กััด

207. บริิษััท คอฟฟี่่� คอนเซ็็ปต์์ รีีเทล จำำ�กััด

173. บริิษััท โฮเทลส์์ เวิิลด์์ 6 จำำ�กััด

208. บริิษััท ตลาด ดอท คอม กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

174. บริิษััท เกษมทรััพย์วั์ ฒ
ั น จำำ�กััด

209. บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทลส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

175. บริิษััท ทีีซีีซีี-ห้้าเชีียง จำำ�กััด

210. บริิษััท ทีีซีีซีี ภููมิิพััฒน์์ จำำ�กััด

176. บริิษััท ทีีซีีซีี แอสเสท เวิิรด์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

211. บริิษััท ทีีซีีซีี รีีเทล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

177. บริิษััท ทีีสเปซ ดิิจิต
ิ อล จำำ�กััด

212. บริิษััท นอร์์ธ ปาร์์ค เรีียลเอสเตท จำำ�กััด

178. บริิษััท ท่่าแพโฮเทล จำำ�กััด

213. บริิษััท บางนาพััฒนกิิจ จำำ�กััด

179. F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.

214. บริิษััท บีีเจเอช เมดิิคอล จำำ�กััด

180. F&N Global Marketing Sdn. Bhd.

215. บริิษััท บีีเจซีี มููฟ จำำ�กััด

181. Malmaison Trading Limited

216. บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด

182. Frasers Hospitality (UK) Limited

217. บริิษััท วััฒนภัักดีี จำำ�กััด

183. Emerald Brewery Myanmar Limited

218. บริิษััท สปอร์์ต แอนด์์ รีีครีีเอชั่่�น แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

184. F&N Dairies Manufacturing Sdn. Bhd.

219. บริิษััท สิิริวิ นา จำำ�กััด

185. Vacaron Company Sdn. Bhd.

220. บริิษััท สุุรเศรษฐ์์ จำำ�กััด

186. F&N Properties Sdn. Bhd.

221. บริิษััท อเดลฟอส จำำ�กััด

187. บริิษััท เกษมทรััพย์ภั
์ ักดีี จำำ�กััด

222. บริิษััท อมริินทร์์ เทเลวิิชั่่น
� จำำ�กััด

188. Borneo Springs Sdn. Bhd.

223. บริิษััท อมริินทร์์ บุ๊๊�ค เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

189. Frasers Town Hall Residences Operations Pty. Ltd.

224. บริิษััท อีีเอสพีี เอ็็น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

190. F&N Global Marketing Pte. Ltd.

225. บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

191. FCL Alexandra Point Pte. Ltd.

226. บริิษััท อมริินทร์์พริ้้น
� ติ้้�ง แอนด์์ พัับลิิชชิ่่ง
� จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ
(1) บริิษัทนี้้
ั เ� ดิิมชื่่อ
� บริิษัท
ั อิินน์์ไซด์์ โฮเทล สุุขุม
ุ วิิท 50 จำำ�กัด
ั

รวบรวมสารสนเทศที่เปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในปี 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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รวบรวมสารสนเทศทีเ่ ปิดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์สง
ิ คโปร์ (SGX)
ในปี 2563
การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์และตามแนวทางการปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความโปร่่งใสในการเปิิดเผย
ข้้อมููล สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุด
ุ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทได้้รายงาน
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 68 ครั้้�ง ในเรื่่อ
� ง
ดัังต่่อไปนี้้�
1.	รายงานเกี่่�ยวกัับงบการเงิินรายไตรมาสและรายปีี และ
การจ่่ายเงิินปัน
ั ผล รวม 19 ครั้้�ง
2.	รายงานเรื่่อ
� งการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ (Substantial Shareholders) และกรรมการ
รวม 5 ครั้้�ง นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทได้้รับ
ั
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียจากกรรมการท่่านใด
จะรายงานให้้กรรมการท่่านอื่่น
� ทราบ
3.	รายงานเกี่่�ยวกัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงต่่าง ๆ ของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน) รวม 7 ครั้้�ง คืือ
คุุณต้้องใจ ธนะชานัันท์์ ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งเป็็น
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุด
สายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน ในเดืือนตุุลาคม 2563
คุุณประวิิช สุุขุม
ุ ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�ช่ว่ ยกรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุด สายบริิหารทั่่�วไป
ในเดืือนตุุลาคม 2563
คุุณกมลนััย ชััยเฉนีียน พ้้นจากตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสููงสุุดสายบริิหารทั่่�วไป
เนื่่�องจากเกษีียณอายุุในเดืือนกัันยายน 2563
คุุณไมเคิิล ไชน์์ ฮิิน ฟา พ้้นจากตำำ�แหน่่งรองกรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ในเดืือนกัันยายน 2563
คุุณทิิโมธีี เจีีย จีี หมิิง ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
ในเดืือนมกราคม 2563
คุุณไมเคิิล เล่่า ไวย เคีียง พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
ในเดืือนมกราคม 2563
การแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อการเติิบโตตาม
วััตถุุประสงค์์ของบริิษััท

4.	รายงานเรื่่อ
� งการได้้มาและจำำ�หน่่ายไปซึ่�ง
่ ทรััพย์์สิินและเรื่่อ
� งที่่�
เกี่่�ยวข้้องรวม 10 ครั้้�ง จากการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทย่่อย
โดยตรงและโดยอ้้อม และจากการจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยโดยตรงและ
โดยอ้้อม ซึ่�ง
่ ได้้แก่่ (1) บริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด
(2) บริิษััท เบีียร์์โค เทรนนิ่่ง
ั (3) สยาม บริิวเวอรี่่ส์
� ์ ลิิมิเิ ต็็ด
� จำำ�กัด
(4) เอเชีีย บริิวเวอรี่่ส์
� ์ ลิิมิิเต็็ด (5) ไทย บริิวเวอรี่่ส์
� ์ ลิิมิิเต็็ด
(6) บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (7) ซุุปเปอร์์ เบีียร์์ แบรนด์์ส ลิิมิเิ ต็็ด
(8) อิินเตอร์์เบฟ (สิิงคโปร์์) 2019 ลิิมิเิ ต็็ด (9) เบีียร์์โค ลิิมิเิ ต็็ด
(10) บริิษััท โออิิชิิ เดลิิเวอรี่่� จำำ�กััด รวมทั้้�งการเข้้าซื้้�อหุ้้�นในบริิษััท
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจส์์ เทรดดิ้้�ง คอมพานีี ลิิมิเิ ต็็ด
และบริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพูู น 8 จำำ�กััด และการเลิิกบริิษััท อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล เบฟเวอเรจ เทรดดิ้้�ง ลิิมิเิ ต็็ด ซึ่�ง
่ เป็็นบริิษััทย่่อย
โดยอ้้อมของบริิษััท
5.	รายงานเรื่่อ
� งอื่่น
� ๆ ทั้้�งที่่�เป็็นการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ และเป็็นการให้้ข้อ
้ มููลให้้แก่่นัักลงทุุน
รวม 27 ครั้้�ง เกี่่�ยวกัับการจััดประชุุมเพื่่�อสื่่�อสารระหว่่างบริิษััท
และผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ในประเทศสิิงคโปร์์ (Annual Information
Meeting) ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยการถ่่ายทอดสดผ่่านช่่องทาง
webcast การจััดอัันดัับเครดิิตองค์์กรโดย ทริิส เรทติ้้�งส์์ และ
ฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ การจััดสรรหุ้้�นบริิษััทให้้แก่่พนัักงานตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในแผนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนระยะยาวของไทยเบฟ
การสรุุปรายละเอีียดผลประกอบการในไตรมาสต่่าง ๆ สำำ�หรัับ
นัักลงทุุน และการรายงานซึ่�ง
่ เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
เป็็นต้้น
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ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 272 3026

หมายเหตุุ

กลุ่่�มธุุรกิิจสุุรา
1.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5925

2.

บริิษััท ไทยเบฟมาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5925

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 49 หมู่่ที่
� ่� 4 ถนนพุุทธมณฑลสาย 7
ตำำ�บลหอมเกร็็ด อำำ�เภอสามพราน
จัังหวััดนครปฐม 73110

(034) 321 778-9
(034) 323 605-7

(034) 321 777

โรงงาน 1

เลขที่่� 37/3 หมู่่ที่
� ่� 7 ตำำ�บลวัังขนาย
อำำ�เภอท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี 71110

(034) 611 053

(034) 611 778

โรงงาน 2

(037) 285 237

โรงงาน

สายการผลิิตสุรุ า
1.

บริิษััท แสงโสม จำำ�กััด

2.

บริิษััท เฟื่่� องฟููอนัันต์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 333 หมู่่ที่
� ่� 1 ตำำ�บลท่่าตููม
อำำ�เภอศรีีมหาโพธิิ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี 25140

(037) 285 016-18

3.

บริิษััท มงคลสมััย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 149 หมู่่ที่
� ่� 5 ตำำ�บลผาจุุก
อำำ�เภอเมืืองอุุตรดิิตถ์์ จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ 53000

(055) 449 126-7

(055) 449 131

โรงงาน

เลขที่่� 315 หมู่่ที่
� ่� 4 ตำำ�บลแม่่แฝก
อำำ�เภอสัันทราย จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50290

(053) 849 550-4

(053) 849 555

โรงงาน

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 50 หมู่่ที่
� ่� 7 ตำำ�บลวัังขนาย
อำำ�เภอท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี 71110

(034) 611 783-5

(034) 611 786

โรงงาน

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 488 หมู่่ที่
� ่� 1 ตำำ�บลวัังด้้ง
อำำ�เภอเมืืองกาญจนบุุรีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี 71190

(034) 540 642

4.

5.

6.

บริิษััท ธนภัักดีี จำำ�กััด

บริิษััท กาญจนสิิงขร จำำ�กััด

บริิษััท สุุราพิิเศษทิิพราช จำำ�กััด

โรงงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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7.

ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

บริิษััท สุุราบางยี่่ขั
� น
ั จำำ�กััด

เลขที่่� 82 หมู่่ที่
� ่� 3 ตำำ�บลบางคููวััด
อำำ�เภอเมืืองปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี 12000

(02) 598 2850-2

(02) 598 2858

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

(02) 278 4381

หมายเหตุุ
โรงงาน

8.

บริิษััท สุุราแม่่โขง จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

9.

บริิษััท อธิิมาตร จำำ�กััด

เลขที่่� 170 หมู่่ที่
� ่� 11 ตำำ�บลนิิคม
อำำ�เภอสตึึก จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ 31150

(044) 115 056-9

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

เลขที่่� 101 หมู่่ที่
� ่� 8 ตำำ�บลแก่่งโดม
อำำ�เภอสว่่างวีีระวงศ์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี 34190

(045) 426 532-5

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 309 หมู่่ที่
� ่� 6 ตำำ�บลน้ำำ�พอง
อำำ�เภอน้ำำ�พอง จัังหวััดขอนแก่่น 40310

(043) 441 013-5

(043) 441 017

โรงงาน

เลขที่่� 99 หมู่่ที่
� ่� 4 ตำำ�บลหาดคำำ�
อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััดหนองคาย 43000

(042) 449 711-13

(042) 449 714

โรงงาน

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 8 หมู่่ที่
� ่� 5 ถนนเศรษฐกิิจ 1 ตำำ�บลนาดีี
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000

(034) 830 213-6

(034) 830 213-6

10.

11.

12.

13.

บริิษััท เอส.เอส.การสุุรา จำำ�กััด

บริิษััท แก่่นขวััญ จำำ�กััด

บริิษััท เทพอรุุโณทััย จำำ�กััด

บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด

ใม่่ได้้
ประกอบ
กิิจการ
โรงงาน

(02) 278 4381

โรงงาน

(042) 449 715

เลขที่่� 418 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลแม่่ลาด
อำำ�เภอคลองขลุุง จัังหวััดกำำ�แพงเพชร 62120

โรงงาน

โรงงาน

14

บริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด (1)

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

15

บริิษััท ยููไนเต็็ด ไวน์์เนอรี่่�
แอนด์์ดิิสทิิลเลอรี่่� จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 54 หมู่่ที่
� ่� 2 ถนนสุุขาภิิบาล ตำำ�บลนครชััยศรีี
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

(034) 227 754-5

(034) 331 955

โรงงาน

เลขที่่� 1 หมู่่ที่
� ่� 6 ตำำ�บลบ้้านแดน
อำำ�เภอบรรพตพิิสััย จัังหวััดนครสวรรค์์ 60180

(056) 279 088-9

(056) 350 660

โรงงาน

16.

บริิษััท สีีมาธุุรกิิจ จำำ�กััด

(034) 227 757, 59
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17.

ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

หมายเหตุุ

บริิษััท นทีีชััย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

เลขที่่� 1 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง
อำำ�เภอพุุนพิิน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 84130

(077) 357 170-3

(077) 357 174

โรงงาน

18.

บริิษััท หลัักชััยค้้าสุุรา จำำ�กััด

เลขที่่� 46 หมู่่ที่
� ่� 1 ตำำ�บลหนองกลางนา
อำำ�เภอเมืืองราชบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี 70000

(032) 741 761-2

(032) 741 763

โรงงาน

19

บริิษััท ประมวลผล จำำ�กััด

เลขที่่� 56 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลนครชััยศรีี
อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม 73120

(034) 331 157

(034) 331 787

โรงงาน

20

บริิษััท สุุราพิิเศษภััทรลานนา จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

(1)

บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด เข้้าซื้้�อหุ้้�นของบริิษััท ทรััพย์์เพิ่่�มพููน 8 จำำ�กััด คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของบริิษััทนี้้� เมื่่�อวัน
ั ที่่� 25 ธัันวาคม 2562

กลุ่่�มบริิษััทผู้้�จัด
ั จำำ�หน่่ายสุุรา
1.

บริิษััท นำำ�ยุุค จำำ�กััด

เลขที่่� 40/53 หมู่่ที่
� ่� 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7443

2.

บริิษััท นำำ�กิิจการ จำำ�กััด

เลขที่่� 383 หมู่่ที่
� ่� 8 ตำำ�บลบ้้านโพธิ์์�
อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา 30310

(044) 955 100-3
ต่่อ 2050

3.

บริิษััท นำำ�พลััง จำำ�กััด

เลขที่่� 22/1 ซอย 2 (ป่่าพร้้าว) ถนนป่่าพร้้าว ตำำ�บลป่่าแดด
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100

(053) 204 953-4

4.

บริิษััท นำำ�เมืือง จำำ�กััด

เลขที่่� 16/2 หมู่่ที่
� ่� 1 ถนนอู่่ท
� อง
ตำำ�บลท่่าวาสุุกรีี อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000

(035) 241 678

5.

บริิษััท นำำ�นคร จำำ�กััด

เลขที่่� 88 หมู่่ที่
� ่� 5 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง
อำำ�เภอพุุนพิิน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 84130

08 4751 5375

6.

บริิษััท นำำ�ธุุรกิิจ จำำ�กััด

เลขที่่� 123 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลบ้้านสวน
อำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี 20000

(038) 287 268-9

7.

บริิษััท นำำ�รุ่่ง� โรจน์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 6 หมู่่ที่
� ่� 15 ตำำ�บลศิิลา
อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น 40000

(043) 470 681

8.

บริิษััท นำำ�ทิิพย์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 530, 532 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลพระประโทน
อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม 73000

(034) 258 305

กลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์
1.

บริิษััท ช้้าง โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (1)

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5991
ต่่อ 1962

2.

บริิษััท ช้้างคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5991
ต่่อ 1962

3.

บริิษััท ช้้างเบีียร์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 62 ชั้้�น 9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991
ต่่อ 1915

4.

บริิษััท ช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

เลขที่่� 62 ชั้้�น 8, 9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991
ต่่อ 1952

3.

บริิษััท เบีียร์์โค เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด (2)

เลขที่่� 62 ชั้้�น 5 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110

(02) 078 5991

(1)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 24 มกราคม 2563

(2)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 20 เมษายน 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5882

เลขที่่� 349 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลแม่่ลาด
อำำ�เภอคลองขลุุง จัังหวััดกำำ�แพงเพชร 62120

(055) 864 200-15

(055) 864 216

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่่� 68 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลน้ำำ�เต้้า
อำำ�เภอบางบาล จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13250

(035) 276 200-09

(035) 276 219

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

เลขที่่� 77 หมู่่ที่
� ่� 1 ถนนพหลโยธิิน กม. 54 ตำำ�บลลำำ�ไทร
อำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13170

(035) 744 920-24

(035) 744 916

หมายเหตุุ

สายการผลิิตเบีียร์์
1.

2.

3.

บริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด

บริิษัท
ั คอสมอส บริิวเวอรี่่� (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

สายเครื่่อ
� งหมายการค้้าเบีียร์์
1.

บริิษััท เบีียร์์อาชา จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริิษััท เบีียร์์ช้า้ ง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

4.

บริิษััท ช้้าง คอร์์ป จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5991
ต่่อ 1962

กลุ่่�มบริิษััทผู้้�จัด
ั จำำ�หน่่ายเบีียร์์
1.

บริิษััท ป้้อมกิิจ จำำ�กััด

เลขที่่� 383 หมู่่ที่
� ่� 8 ตำำ�บลบ้้านโพธิ์์�
อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา 30310

(044) 955 101-3

(044) 955 104-5

2.

บริิษััท ป้้อมคลััง จำำ�กััด

เลขที่่� 22/1 ซอย 2 (ป่่าพร้้าว) ถนนป่่าพร้้าว ตำำ�บลป่่าแดด
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50100

(053) 204 953

3.

บริิษััท ป้้อมโชค จำำ�กััด

เลขที่่� 16/1 หมู่่ที่
� ่� 1 ถนนอู่่ท
� อง
ตำำ�บลท่่าวาสุุกรีี อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13000

(035) 241 678

4.

บริิษััท ป้้อมเจริิญ จำำ�กััด

เลขที่่� 88 หมู่่ที่
� ่� 5 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง
อำำ�เภอพุุนพิิน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 84130

(077) 914 242

(077) 914 248

5.

บริิษััท ป้้อมบููรพา จำำ�กััด

เลขที่่� 123 หมู่่ที่
� ่� 2 ตำำ�บลบ้้านสวน
อำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี 20000

(038) 287 268

(038) 272 205

6.

บริิษััท ป้้อมพลััง จำำ�กััด

เลขที่่� 6 หมู่่ที่
� ่� 15 ตำำ�บลศิิลา
อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น 40000

(043) 407 081

(043) 407 716

7.

บริิษััท ป้้อมนคร จำำ�กััด

เลขที่่� 534, 536 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลพระประโทน
อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม 73000

(034) 252 239

(034) 213 190

8.

บริิษััท ป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด

เลขที่่� 40/53 หมู่่ที่
� ่� 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210

(02) 785 7441

(02) 785 7455

หยุุด
ดำำ�เนิิน
การ
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ข้อมูลทั่วไป

ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

ตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายเบีียร์์
1.

บริิษััท ทิิพย์์ชโลธร จำำ�กััด

กลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
กลุ่่�มบริิษััทจำำ�กััด
1.

บริิษััท ไทยดริ้้�งค์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

2.

บริิษััท เบฟโค จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

3.

บริิษััท โซ วอเตอร์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 783 9100

(02) 783 9122

4.

บริิษััท เอส.พีี.เอ็็มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม จำำ�กััด

เลขที่่� 79 หมู่่ที่
� ่� 3 ตำำ�บลลำำ�ลููกบััว
อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม 73150

(02) 783 9100

(02) 783 9122

กลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กลุ่่�มบริิษััทเสริิมสุุข
1.

บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

2.

บริิษััท เสริิมสุุข โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

3.

บริิษััท เสริิมสุุข เบเวอร์์เรจ จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

4.

บริิษััท เครื่่�องดื่่�มแรงเยอร์์ (2008) จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

5.

บริิษััท เสริิมสุุข เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 783 9000

(02) 783 9092-3

6.

Great Brands Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

7.

บริิษััท เพ็็ทฟอร์์ม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด

เลขที่่� 85 หมู่่ที่
� ่� 11 ถนนบางงา-ท่่าโขลง ตำำ�บลเขาสมอคอน
อำำ�เภอท่่าวุ้้ง� จัังหวััดลพบุุรีี 15180

(036) 489 164-5

(036) 489 115

กลุ่่�มบริิษััทโออิิชิิ
1.

บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

2.

บริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

3.

บริิษััท โออิิชิิ ราเมน จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

หมายเหตุุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

4.

บริิษััท โออิิชิิ ฟู้้�ด เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

5.

Oishi International Holdings Limited

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

6.

Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

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

(65) 6435 2880

(65) 6536 9930

7.

Oishi Group Limited Liability Company

11A, Phan Ke Binh Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

8.

Oishi Myanmar Limited

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

9.

บริิษััท โออิิชิิ เดลิิเวอรี่่� จำำ�กััด (1)

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 36
ห้้องเลขที่่� บีี3601 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(02) 768 8889

(1)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 2 ตุุลาคม 2562

กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
1.

บริิษััท ฟู้้�ดส์์ คอมพานีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

2.

บริิษััท ฟู้้�ด ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

3.

บริิษััท บิิสโตร เอเชีีย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

4.

บริิษััท เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

5.

บริิษััท สะไปซ์์ ออฟ เอเซีีย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

6.

บริิษััท แม๊๊กซ์์ เอเชีีย จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7.

บริิษััท ก้้อยเกี่่�ยว จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

8.

บริิษััท ฟู้้�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

9.

บริิษััท กรีีนบีีน จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

10.

บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

11.

บริิษััท ดีีทููซีี เซอร์์วิส
ิ เซส จำำ�กััด (1)

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 768 8888

(1)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 20 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุุ
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ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

(02) 785 5975

กลุ่่�มธุุรกิิจต่่อเนื่่�อง
1.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด

เลขที่่� 1 อาคารอีีสท์์ วอเตอร์์ ซอยวิิภาวดีี-รัังสิิต
5 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

2.

บริิษััท ฮาวีี ลอจิิสติิกส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เลขที่่� 989 หมู่่ที่
� ่� 15 ตำำ�บลบางเสาธง
อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10570

(02) 023 8989

3.

บริิษัท
ั ฮาวีี ฟููด ดิิสตริิบิวิ ชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

เลขที่่� 989 หมู่่ที่
� ่� 15 ตำำ�บลบางเสาธง
อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10570

(02) 023 8989

4.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 7088

5.

บริิษัท
ั แพนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000
(02) 079 7333

(02) 785 7320-2

6.

บริิษััท อาหารเสริิม จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7151-6

(02) 785 7165

7.

บริิษััท จรััญธุุรกิิจ 52 จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7130-4
(02) 785 5327

(02) 785 7149

8.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7000

(02) 785 7125

9.

บริิษััท ถัังไม้้โอ๊๊คไทย จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5885

10.

บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7087
(02) 785 7145

(02) 785 7148

กลุ่่�มบริิหารช่่องทางการจำำ�หน่่าย
1.

บริิษััท โมเดิิร์น
์ เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 333 อาคารเล้้าเป้้งง้้วน 1 ชั้้�นที่่� 26 ซอยเฉยพ่่วง
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(02) 785 7878
ต่่อ 7833

2.

บริิษััท โฮเรก้้า แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5883

3.

บริิษััท แคชแวน แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 1 อาคารอีีสท์์ วอเตอร์์ ชั้้�นที่่� 17 ซอยวิิภาวดีี-รัังสิิต 5
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 785 5555
ต่่อ 4704

4.

บริิษััท เทรดดิิชั่่น
� แนลเทรด
แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 7878

(02) 785 7878
ต่่อ 7833

กลุ่่�มบริิษััทผู้้�แทนจำำ�หน่่าย
1.

บริิษััท กฤตยบุุญ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

2.

บริิษััท สุุราทิิพย์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

3.

บริิษััท สุุนทรภิิรมย์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

หมายเหตุุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

บริิษััท ภิิรมย์์สุุรางค์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

เลขที่่� 15 หมู่่ที่
� ่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

(02) 617 9688

หมายเหตุุ

กลุ่่�มบริิหารการลงทุุนตราสิิ นค้้า
1.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ แบรนด์์ จำำ�กััด

กลุ่่�มอื่่น
� ๆ (ก)
1.

บริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(035) 744920-6

(035) 744928

2.

บริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 10
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

(02) 785 9990

3.

บริิษััท บางกอกอาร์์ต เบีียนนาเล่่
แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 57 อาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์
ห้้องเลขที่่� 2005-2012 ชั้้�นที่่� 20 ถนนวิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330

4.

บริิษััท ซีี.เอ.ไอ. จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 14
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 785 9999

(02) 785 9990

5.

บริิษััท ทศภาค จำำ�กััด

เลขที่่� 90 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ ชั้้�นที่่� 15 ยููนิิตบีี
1501-2 และชั้้�น 20 ยููนิิตบีี 2001-2 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

(02) 018 2000
(02) 018 2100

(02) 018 2077
(02) 018 2088

6.

บริิษัท
ั น้ำำ�ใจไทยเบฟ (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัง
ั คม) จำำ�กัด
ั

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

7.

บริิษััท เอเอสเอ็็ม แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 785 5555

8.

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 078 5995
ต่่อ 1527

9.

บริิษััท สุุราไทยทำำ� จำำ�กััด

เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่่ได้้
ประกอบ
กิิจการ

10.

บริิษััท สุุราพิิเศษสหสัันติ์์� จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่่ได้้
ประกอบ
กิิจการ

11.

บริิษััท สุุราพิิเศษสััมพัันธ์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสููบ 1 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900

(02) 278 4321

(02) 278 4381

ไม่่ได้้
ประกอบ
กิิจการ

ชั้้�นที่่� 15
ชั้้�นที่่� 20

(02) 785 5882

กลุ่่�มบริิษััทต่่างประเทศ
1.

International Beverage Holdings
Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

2.

InterBev (Singapore) Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

332

ข้อมูลทั่วไป

ติิดต่่อธุุรกิิจ
ชื่่อ
� บริิษััท

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์
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3.

Super Brands Company Pte. Ltd.

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

4.

InterBev Trading (Hong Kong) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

5.

InterBev Timor, Unipessoal, Lda.

Suite #331, Level 3, Timor Plaza
Rua Presidence Nicolau Lobato, Comoro
Dili, Timor Leste

(670) 332 3335

(670) 332 3335

6.

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.

Phnom Penh Centre, Building A
3rd Floor Room 324, Tonle Bassac
Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

(855) 23 210 918

7.

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

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

(603) 2050 1888

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit
Persiaran Kewajipan, USJ 1, UEP
Subang Jaya, Selangor, 47600 Malaysia

(603) 8601 7181
(603) 8601 7182

หมายเหตุุ

Dormant

Dormant

(603) 2026 0995

8.

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

9.

BevCo Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

10.

InterBev Investment Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

11.

Frasers Property Limited

438 Alexandra Road, #21-00, Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6276 4882

(65) 6276 6328

12.

Fraser and Neave, Limited

438 Alexandra Road, #21-00, Alexandra Point
Singapore 119958

(65) 6318 9393

(65) 6271 0811

13.

International Beverage Trading
(Hong Kong) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

14.

ASM International Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

15.

Chang HK Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

16.

International Breweries Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

17.

Beer Chang International Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

18.

International Beverage Vietnam
Company Limited (1)

11th Floor, IDMC My Dinh Building
No. 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward
Nam Tu Liem District, Hanoi City
Socialist Republic of Vietnam

(84) 247108 9898

(84) 247108 9899

19.

International Beverage Holdings
(Singapore) Pte. Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

Dormant

Dormant
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20.

Alliance Asia Investment Private
Limited

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1812

21.

Alliance Strategic Investments Pte. Ltd.

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

22.

Myanmar Supply Chain and Marketing
Services Company Limited

33, 61/2 Miles, Pyay Rosd, (11) Quarter
Hlaing Township, Yangon, Union of Myanmar

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

23.

Grand Royal Group International
Company Limited.

33, 61/2 Miles, Pyay Rosd, (11) Quarter
Hlaing Township, Yangon, Union of Myanmar

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

24.

International Beverages Trading
Company Limited (2)

33, 61/2 Miles, Pyay Rosd, (11) Quarter
Hlaing Township, Yangon, Union of Myanmar

(95) 1 654 938

(95) 1 534 986

25.

Wellwater Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

26.

International Beverage Holdings
(China) Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

27.

InterBev Trading (China) Limited

Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road
Shuangjiang Town, Eshan County
Yuxi City, Yunnan People’s Republic of China
653200

(86) 8774 010319

(86) 8774 010319

28.

Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

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

(86) 8774 022068

(86) 8774 022199

29.

Asiaeuro International Beverage
(Hong Kong) Limited

7/F., Hency Tower, 9 Chatham Road South
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong

(852) 3996 0332

(852) 3996 0311

30.

Asiaeuro International Beverage
(Guangdong) Co., Ltd.

49 section 3 and No. 49 section 4
Qingping Road, Qinghutou Tangxia
Dongguan City, Guangdong Province
People’s Republic of China

(86) 0769 8209
9688

(86) 0769 8128
2667

31.

Dongguan LiTeng Foods Co., Ltd.

49G, Lavel 3, Qingping Road
Qinghutou, Tangxia Town
Dongguan City Guangdong Province
People’s Republic of China 523726

(86) 0769 8209
9688

(86) 0769 8128
2667

32.

International Beverage Holdings
(UK) Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 779001

33.

International Beverage Holdings
Limited USA, Inc.

309 4th Avenue #200 San Francisco CA 94118 USA

(1) 415 292 4770

(1) 415 673 0883
(attn.:IBHL)

34.

Blairmhor Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

35.

Blairmhor Distillers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

36.

Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

37.

The Knockdhu Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

38.

The Balblair Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

39.

The Pulteney Distillery Co., Ltd.

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

40.

Liquorland Limited

8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL
Northern Ireland

(44) 289 077 3990

(44) 289 037 0566
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41.

Wee Beastie Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

42.

Moffat & Towers Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

43.

Inver House Distillers Limited (3)

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8FU Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

44.

Glen Calder Blenders Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

45.

Hankey Bannister & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

46.

R. Carmichael & Sons Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

47.

James Catto & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

48.

Mason & Summers Limited

10 Foster Lane, London, EC2V 6HH England

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

49.

J MacArthur Jr. & Company Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

Dormant

50.

Inver House Distillers (ROI) Limited (4)

The Black Church, Saint Mary’s Place
North Dublin 7, D07P4AX

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

51.

Chang Beer UK Limited

Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland

(44) 1236 769377

(44) 1236 769781

52.

BeerCo Limited (5)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

53.

Siam Breweries Limited (6)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

54.

Thai Breweries Limited (7)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

55.

Asia Breweries Limited (8)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

56.

InterBev (Singapore) 2019 Limited (9)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

57.

Super Beer Brands Limited (10)

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

(65) 6435 2880

(65) 6265 1819

58.

BeerCo Limited

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

(852) 2375 6648

(852) 2375 6188

59.

Vietnam F&B Alliance
Investment Joint Stock Company

Room 502B, 5/F., HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward
Hoan Kiem District, Hanoi
Socialist Republic of Vietnam

(84) 913806820

60.

Vietnam Beverage Company Limited

Room 502A, 5/F., HCO Building
44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward
Hoan Kiem District, Hanoi
Socialist Republic of Vietnam

(84) 913806820

61.

Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

0283 829 4083

0283 829 6856

62.

Sai Gon - Ha Tinh Beer One Member
Company Limited

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

0239 369 1879

0239 369 1879
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63.

Saigon Beer Company Limited

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

64.

Saigon Beer Group Company Limited

187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12
District 5, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

65.

Sa Be Co Mechanical Co., Ltd

215 Dao Duy Tu, Ward 6, District 10
Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3957 2657

028 3957 2657

66.

Thanh Nam Consultant Investment Engineering and Technology Transfer
Joint Stock Company

50A Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

67.

Mechanical and Industrial
Construction Joint Stock Company

929 - 931, National Highway No.1A
Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3717 3554

028 3717 3454

68.

Sai Gon Beer Northeast
Trading Joint Stock Company

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

0203 384 3643

0203 384 3643

69.

Northern Sai Gon Beer Trading
Joint Stock Company

Lot CN-01-05 Ninh Hiep Industrial Zone
Ninh Hiep Commune, Gia Lam District
Ha Noi City, Socialist Republic of Vietnam

024 212 5168

024 978 6403

70.

Sai Gon Beer Packaging
Joint Stock Company

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

0274 3377 5267

71.

Saigon-Songlam Beer Joint Stock
Company

Block 1, Hung Dao Commune
Hung Nguyen District, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

0238 358 7200

0238 358 7226

72.

Sai Gon - Quang Ngai Beer
Joint Stock Company

Quang Phu Industrial Zone
Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Socialist Republic of Vietnam

0255 625 0905

0255 625 0910

73.

Sai Gon Beer Bac Trung Bo Trading
Joint Stock Company

Dong Vinh Small Industrial Zone
Dong Vinh Ward, Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

0238 384 2044

0238 356 4839

74.

Saigon Beer Center Trading
Joint Stock Company

5th - 6th Floor, Lion Tower, 29
Nguyen Khac Nhu Street, Co Giang Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3827 0946

028 3825 7191

75.

Bia Saigon Mien Trung Trading
Joint Stock Company

7 1st Street, An Don Industrial Zone
An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Socialist Republic of Vietnam

0236 393 7586 392 1527

0236 392 1527

76.

Sai Gon Beer Tay Nguyen Trading
Joint Stock Company

190 Nguyen, Van Linh Street, Ea Tu Commune
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

0262 382 5303

0262 382 5305

77.

Saigon Beer Nam Trung Bo Trading
Joint Stock Company

National Highway No.1, Dien Phu Commune
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

0258 377 1179

0258 377 0879

78.

Sai Gon Beer Eastern Trading
Joint Stock Company

46/19 D1 Street, Binh Phu Hamlet
Binh Chuan Commune, Thuan An District
Binh Duong Province
Socialist Republic of Vietnam

0274 381 3509

0274 383 5038

หมายเหตุุ
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79.

Saigon Song Tien Beer Trading
Joint Stock Company

Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City, Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

0270 388 0355

0270 388 8047

80.

Saigon Song Hau Beer Trading
Joint Stock Company

15 - 25, 26 Vo Nguyen Giap Street
Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

0292 376 8337

0292 376 6431

81.

Binh Tay Liquor
Joint Stock Company

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3967 0585

028 967 0497

82.

Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol
Joint Stock Company

Zone 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District
Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

0210 388 5604

0210 388 5605

83.

Chuong Duong Beverages
Joint Stock Company

606 Vo Van Kiet Street, Cau Kho Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3836 7518

028 3836 7176

84.

Saigon - Nghetinh Beer Joint Stock
Company

54 Phan Dang Luu Street, Truong Thi Ward
Vinh City, Nghe An Province
Socialist Republic of Vietnam

0238 384 2168

0238 383 3879

85.

Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation

Lot A2 - CN8, Tu Liem Industrial Zone
Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District
Hanoi City, Socialist Republic of Vietnam

024 376 53338

024 376 53336

86.

Western - Sai Gon Beer
Joint Stock Company

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

029 2384 3333

029 2384 3222

87.

Saigon Soc Trang Beer One Member
Limited Company

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

0299 362 6367

0299 382 9686

88.

Saigon-Baclieu Beer Joint Stock
Company

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

0291 378 0781

89.

Saigon Tay Do Beer - Beverage
Joint Stock Company

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone
Binh Thuy Ward, Can Tho City
Socialist Republic of Vietnam

0292 384 2538

0292 384 2310

90.

Vietnam Spirits and Wine LTD.

621 Pham Van Chi, Ward 7, District 6
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3854 0935

028 3854 2732

91.

San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging
Company Limited

1 Le Van Khuong St, Hiep Thanh Ward
District 12, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3717 5515

028 3717 5520

92.

Crown Beverage Cans Saigon Limited

Ha Noi Route, Hiep Phu Ward
District 9, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3896 1640

028 3896 2141

93.

Malaya - Vietnam Glass Limited

Suite 11.1, Floor 11, REE Building No. 9
Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3940 4149

028 3940 4293

94.

Sai Gon - Khanh Hoa Beer
Joint Stock Company

Dien Phu Industrial Section, Dien Phu Commune
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province
Socialist Republic of Vietnam

0258 377 0999

0258 377 0789

95.

Me Linh Point Limited

2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

028 3822 1738

028 3822 1737

หมายเหตุุ
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96.

Sai Gon - Vinh Long Beer
Joint Stock Company

Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Commune
Vinh Long City Vinh Long Province
Socialist Republic of Vietnam

0270 389 5999

0270 389 5688

97.

Sai Gon - Kien Giang Beer
Joint Stock Company

D1-D2 Street, Thanh Loc Industrial Zone
Thanh Loc Commune
Chau Thanh District, Kien Giang Province
Socialist Republic of Vietnam

0297 3919 699

98.

Saigon – Bentre Beer
Joint Stock Company

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

0275 363 5678

99.

Saigon – Lamdong Beer
Joint Stock Company

Lot CN5, Loc Son Industrial Zone
Loc Son Ward, Bao Loc City
Lam Dong Province, Socialist Republic of Vietnam

0263 246 0279

100.

Tan Thanh Investment Trading
Company Limited

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

028 6290 6060

101.

Sai Gon Beer Trading
Company Limited

12 Dong Du Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3823 4581

028 827 4157

102.

Sai Gon - Mien Trung Beer
Joint Stock Company

1 Nguyen Van Linh Street, Tan An Ward
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Socialist Republic of Vietnam

0262 387 7519

0262 387 7455

103.

Truong Sa Food - Food Business
Joint Stock Company

6A, Truong Sa St, Ward 17, Binh Thanh Dist
Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3726 2925

028 3726 2941

104.

Saigon Binh Tay Beer Group
Joint Stock Company

08 Nam Ky Khoi Nghia Street
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam

028 3824 3586

028 3915 1856

105.

Saigon - Phutho Beer Joint Stock
Company

Trung Ha Industrial Zone, Hong Da Commune
Tam Nong District, Phu Tho Province
Socialist Republic of Vietnam

0210 365 0688

0210 365 0686

(1)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงสถานที่่�ตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 3 กรกฎาคม 2563

(2)

บริิษััท International Beverage Holding (Singapore) Pte. Limited เข้้าซื้้�อหุ้้�นของ International Beverages
Trading Company Limited คิิดเป็็นร้้อยละ 35 ของบริิษััทนี้้� เมื่่�อวัน
ั ที่่� 10 มกราคม 2563

(3)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงสถานที่่�ตั้้�ง เมื่่�อวัน
ั ที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2563

(4)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในราชอาณาจัักรสกอตแลนด์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 25 ตุุลาคม 2562

(5)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 17 ธัันวาคม 2562

(6)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 14 มกราคม 2563

(7)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563

(8)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 14 มกราคม 2563

(9)

บริิษััทนี้้�ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563

(10)

บริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งในสิิงคโปร์์ เมื่่�อวัน
ั ที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 และเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อจาก Beer Super Brands Limited
เมื่่�อวัน
ั ที่่� 27 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุุ: ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมล่่าสุุด (ตั้้�งแต่่วันที่
ั ่� 1 ตุุลาคม 2563 - 30 พฤศจิิกายน 2563)
(ก)	เมื่่�อวัน
ั ที่่� 5 ตุุลาคม 2563 จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท ฟู้้�ด แอนด์์ เบฟเวอเรจ ยููไนเต็็ด จำำ�กััด เลขที่่� 57 อาคารปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์
ชั้้�นที่่� 20 ถนนวิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

0263 246 0333

หมายเหตุุ

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

บริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
ชั้้�น 22 อาคารเมอร์์คิิวรี่่� ทาวเวอร์์
540 ถนนเพลิินจิิต
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ 10330

ที่่�ปรึึกษาการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
WongPartnership LLP
12 Marina Boulevard Level 28
Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
หััวหน้้าทีีมตรวจสอบบััญชีี นางสาวสุุรีย์
ี รั์ ต
ั น์์ ทองอรุุณแสง (ผู้้�สอบบััญชีีรับ
ั อนุุญาตเลขที่่� 4409)
วัันที่่�แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก วัันที่่� 31 มกราคม 2562

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

รายงานฉบับนี�จด
ั พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น�ามันถั�วเหลือง
ที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมบนกระดาษจากผู้ผลิตที�ได้รบ
ั FSC Logo

