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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบริษัท
เลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมัดระวงั ถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ประมาณการ 
ท่ีสมเหตสุมผลในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้ 
งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีอิสระ จึงสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 
 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ 
เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัท และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการ
ดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั 
 
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เป็น
ผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัการสอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

 
 
 
เจริญ  สริิวฒันภกัดี 
ประธานกรรมการ                          
 
 
 
อศัวิน  เตชะเจริญวิกลุ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
4 ท่าน โดยมี นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์  
เมษินทรี ย์  และพลตํารวจเอก  กฤษณะ  ผลอนันต์  เ ป็นกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้อง
ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) รวมทัง้ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

ในปี 2557 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 7 ครัง้ 
ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบญัชี และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ จํานวน  1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีสามารถแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ซึง่การเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 
1. นายประสทิธ์ิ  โฆวิไลกลู 8/8 
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 7/8 
3. นายสวุิทย์  เมษินทรีย์ 7/8 

4. พลตํารวจเอก กฤษณะ  ผลอนนัต์ 8/8 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 จดัขึน้โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ และ
ผู้สอบบญัชี ซึง่สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและสอบทานรายงานทางการเงินประจําปี 2557 
ของบริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทจดัทํารายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแผนการตรวจสอบประจําปี การปฏิบติังานตามแผน ซึ่งจดัทําขึน้โดยพิจารณา
ตามระดบัความเส่ียง ตลอดจนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยให้ข้อแนะนําและติดตามการ
ดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การตรวจสอบภายในได้ครอบคลมุกระบวนงานที่สําคญั มีความเป็นอิสระและสอดคล้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

3. การสอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบ  

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎเกณฑ์ท่ี

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | V

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เก่ียวข้อง รวมถึงมีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี และไม่มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัท่ีเข้าข่ายหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย 

4. การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของกลุม่บริษัท สําหรับปี 2557 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

5. การพจิารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายการเก่ียวโยงกนั ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั 
สมเหตสุมผล เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายงานทางการเงินของบริษัทถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ กระบวนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการกํากบัดแูลการปฏิบติังานให้ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

(นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม และ
เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี             
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณา                
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าข้ึน                  
โดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | IX





หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 1,488,066,384 1,779,970,834 174,129,679 286,794,580 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 8,283,647,203 7,721,218,591 3,804,217,884 4,421,137,416 
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 1,322,460,452 1,278,646,227 540,959,623 3,584,622,942 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 - - - 1,350,000,000 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 288,440,501 616,685,469 
สินคา้คงเหลือ 8 7,856,150,755 8,443,294,373 1,576,801,451 1,540,814,325 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 51,317,700 91,759,242 4,826,822 34,899,869 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 19,001,642,494 19,314,889,267 6,389,375,960 11,834,954,601 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 - - 16,180,992,219 12,444,295,138 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 480,339,671 467,211,032 231,912,768 231,912,768 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 52,400,100 27,680,786 100 100 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 261,000,000 261,000,000 
สิทธิการเช่า 521,375,514 545,497,317 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 122,424,687 106,555,011 70,693,575 72,879,024 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 19,736,159,285 18,606,784,766 334,484,124 337,147,462 
ค่าความนิยม 14 3,270,819,839  3,270,819,839  - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 1,279,014,868 1,398,863,380 65,841,573 68,661,956 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 528,749,188 579,044,816 133,421,833 133,000,990 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 186,455,595 185,310,900 4,412,549 8,458,158 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 26,177,738,747 25,187,767,847 17,282,758,741 13,557,355,596 
รวมสินทรัพย์ 45,179,381,241 44,502,657,114 23,672,134,701 25,392,310,197 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 1

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 5,946,192,499 3,861,455,730 959,000,000 1,215,000,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 4,813,254,212 5,093,792,507 2,816,597,978 2,819,630,014 
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 19 3,212,124,488 3,312,561,410 920,832,836 959,059,610 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 2,308,540,548 696,381,606 1,576,000,000 -
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,899,591,466  1,597,211,559  1,899,591,466 1,499,611,559 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 17 - - 741,602,612 808,139,443 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 217,548,539 229,796,008 - 78,340,265 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 345,033,759 43,791,081 6,389,119 4,128,092 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 18,742,285,511 14,834,989,901 8,920,014,011 7,383,908,983 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 5,775,116,411 7,622,464,280 3,000,000,000 4,576,000,000 
หุน้กู้ 17 999,538,574 2,898,113,075 999,538,574 2,898,113,075 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 666,715,240 675,833,706 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 598,117,850 640,800,516 187,093,723 154,080,100 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 121,882,061 131,533,523 57,647,172 66,176,275 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,161,370,136 11,968,745,100 4,244,279,469 7,694,369,450 
รวมหนีสิ้น 26,903,655,647 26,803,735,001 13,164,293,480 15,078,278,433 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม

2

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน  21
หุน้สามญั 2,014,389,444 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,014,389,444  2,014,389,444  
หุน้สามญั 1,668,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,668,125,000  1,668,125,000 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 1,592,221,000  หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 1,592,221,000  1,592,221,000 

หุน้สามญั 1,590,441,200 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 1,590,441,200  1,590,441,200 

ส่วนเกินทนุ    
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 3,952,386,745  3,865,044,840  3,952,386,745 3,865,044,840 
   ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (544,760,675)    (544,760,675)    - -
   ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (173,918,717)    (172,761,694)    - -
   ส่วนเกินทนุจากการบริจาค 36,867,563       36,867,563       36,867,563 36,867,563 
   ส่วนเกินทนุจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 32,173,940       32,173,940       - -

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 21 177,705,444     115,443,794     177,705,444 115,443,794 
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 166,812,500     166,812,500     166,812,500 166,812,500 
      ทนุส ารองเพ่ือขยายกิจการ 22 87,400,260       87,400,260       85,000,000 85,000,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,974,941,740 9,510,972,197 4,496,847,969 4,454,421,867 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 22 (93,639,770)      72,227,457 - -
รวมส่วนของบริษทั 15,208,190,030 14,759,861,382 10,507,841,221 10,314,031,764 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,067,535,564 2,939,060,731 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,275,725,594 17,698,922,113 10,507,841,221 10,314,031,764 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,179,381,241 44,502,657,114 23,672,134,701 25,392,310,197 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

3

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 3

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 4, 23
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 43,422,521,033 42,226,367,872   19,337,918,005 22,001,960,625 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 22,240,528 101,804,715 16,773,609        10,285,926          
เงินปันผลรับ -                 6,202,489            1,263,810,426 1,024,335,506 
ดอกเบ้ียรับ 17,571,241 15,274,892 47,455,038 102,946,483 
รายไดอ่ื้น 683,496,568 489,772,070 684,843,707 464,370,907 

รวมรายได้ 44,145,829,370 42,839,422,038 21,350,800,785 23,603,899,447 

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 33,642,742,329 32,131,329,935 16,151,225,554 17,636,089,530 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,011,297,267 4,468,380,393 2,390,359,474 2,270,257,288 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,614,652,337 2,548,212,951 1,163,698,008 1,273,057,220 
ตน้ทุนทางการเงิน 612,233,658        575,180,008        330,848,332      372,493,244        

รวมค่าใช้จ่าย 41,880,925,591   39,723,103,287   20,036,131,368 21,551,897,282   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 71,638,642 64,931,586 -               -                 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,336,542,421 3,181,250,337 1,314,669,417 2,052,002,165 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (480,521,613) (566,584,277) (62,742,364) (212,829,090)
ก าไรส าหรับปี 1,856,020,808 2,614,666,060 1,251,927,053 1,839,173,075 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

4

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

4 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (27,977,505)        -                 (20,329,724)       -                 
ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (138,423,906)      -                 -               -                 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (47,079,816)        127,000,213        -               -                 
ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 24,183,625          -                 4,065,945          -                 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (189,297,602)      127,000,213        (16,263,779)       -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,666,723,206     2,741,666,273     1,235,663,274   1,839,173,075     

ส่วนของก าไรที่เป็นของ
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,679,502,453     2,425,973,553     1,251,927,053   1,839,173,075     
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 176,518,355        188,692,507        -               -                 
ก าไรส าหรับปี 1,856,020,808     2,614,666,060     1,251,927,053   1,839,173,075     

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,491,339,488     2,552,973,766     1,235,663,274   1,839,173,075     
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 175,383,718        188,692,507        -               -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,666,723,206     2,741,666,273     1,235,663,274   1,839,173,075     

ก าไรต่อหุ้น (บาท)
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28 1.06                     1.53                     0.79                   1.16                     
   ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 28 1.05                     1.52                     0.79                   1.15                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,336,542,421 3,181,250,337 1,314,669,417 2,052,002,165 
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 2,129,511,082     1,887,258,233     92,212,717 84,292,412 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 144,922,263        134,963,948        21,648,177 16,461,652 
ดอกเบ้ียรับ (17,571,241)        (15,274,892)        (47,455,038) (102,946,483)
ตน้ทุนทางการเงิน 612,233,658        575,180,008        330,848,332 372,493,244 
เงินปันผลรับ -                   (6,202,489)          (1,263,810,426) (1,024,335,506)
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (3,231,900)          -                   -                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 22,917,804          1,921,842            12,670,227 6,471,303 
สินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 48,499,561          29,400,150          26,592,555          6,407,985          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 134,454,725        157,773,558        64,292,247 77,459,210 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,595,114)        (40,142,190)        (2,945,102) (2,091,821)
ขาดทุน (ก าไร) จากมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 204,768               (374,277)             -                   (25,310,803)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ -                   (345,882)             -                   -                 
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (94,053,345)        (8,965,377)          (3,726,228) (1,837,637)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,749,150            38,739,174          684,669 1,526,516 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                   137,659               -                   -                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,100,500            -                   2,097,091 -                 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (137,010)             (5,720)                  -                   (5,720)
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                   -                   -                   15,742,107        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (71,638,642)        (64,931,586)        -                   -                 

5,225,140,580     5,867,150,596     547,778,638 1,476,328,624 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (588,513,323) (763,610,963) 602,503,192 (455,642,455)
ลูกหน้ีอ่ืน 180,844,487 108,175,381 3,129,443,445 (3,002,306)
สินคา้คงเหลือ 515,289,922 (1,427,437,948) (62,050,657) (99,281,234)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,748,817 35,242,144 30,073,047 (21,739,864)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,036,596) (37,043,929) 4,045,609 (3,005,536)
เจา้หน้ีการคา้ (238,159,267) 572,934,913 1,599,215 417,822,956 
เจา้หน้ีอ่ืน (115,876,077) 347,256,837 (37,783,124) (317,177,404)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,958,474 (9,869,003) 2,261,026 29,332,210 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในระหวา่งปี (124,981,437) (69,564,515) (5,403,031) (12,364,917)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,651,463) (22,629,078) (8,529,102) (3,166,332)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,910,764,117 4,600,604,435 4,203,938,258 1,008,103,742 
จ่ายภาษีเงินได้ (427,408,295) (692,302,334) (190,041,893) (228,863,973)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,483,355,822     3,908,302,101     4,013,896,365     779,239,769      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 18,723,333 15,029,618 47,429,567 102,939,367 
รับเงินปันผล 58,510,004          36,302,493          1,263,810,426 1,024,335,506 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,407,909,444) (3,656,038,688) (87,505,403) (125,203,173)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 154,397,849 39,314,272 8,154,441 4,634,332 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (70,721,262) (313,555,434) (20,924,887) (33,086,362)
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนสุทธิ -                   (1,122,357,137) (100,416,233)      -                 
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (2,960,495,247) (4,807,485,944)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   3,288,740,216     4,444,500,474 
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   1,350,000,000 380,000,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (3,636,280,848) (1,393,363,209)
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                   130,631,900        -                   -                 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (30,000,000)        -                   -                   -                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,087,654            3,541,686            -                   842,329             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,271,911,866)   (4,867,131,290)   (847,487,968)      (401,886,680)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (619,537,428) (562,348,835) (335,310,002) (365,577,739)
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (1,193,237,172) (1,525,591,980) (1,193,237,172) (1,525,591,980)
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (136,262,065) (181,844,686) -                   -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23,974,355,018 25,021,509,086 11,079,000,000   18,160,000,000 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (21,901,869,147) (25,795,623,497) (11,335,000,000) (18,415,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   2,758,559,176 1,544,579,211 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (2,825,096,008)   (1,436,792,572)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,786,490,722 4,340,000,000 -                   1,500,000,000   
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,988,338,733) (814,146,443) -                   -                 
จ่ายเงินไถ่ถอนหุน้กู้ (1,591,500,000) (179,200,000) (1,500,000,000)   -                 
เงินสดรับสุทธิจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 72,010,708          93,713,452          72,010,708          93,713,452        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 147,000,000        254,902,280        -                   -                 
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,350,000            -                   -                   -                 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,443,538,097)   651,369,377        (3,279,073,298)   (444,669,628)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (232,094,141) (307,459,812) (112,664,901) (67,316,539)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,779,970,834 2,015,453,398 286,794,580 354,111,119

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (59,810,309) 71,977,248 -                   -                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,488,066,384 1,779,970,834 174,129,679 286,794,580 
.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

12

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
4 รายการกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอื่น 
8 สินคา้คงเหลอื 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าความนิยม 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอื่น 
20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
21 ทุนจดทะเบียน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
22 ทุนส ารอง 
23 ส่วนงานด าเนินงาน 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

26 ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้
27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
28 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 ภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่ท่ี อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 

บริษทัใหญ่ และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั ทีซีซี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

บริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัรวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการผลิต การจดัจ าหน่าย และการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

สินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิต จดัการตลาด และจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภณัฑ ์  
พลาสติกแขง็  

สินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิต จดัการตลาด และจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ได้แก่ กระดาษอนามยั สินค้า
เคร่ืองใชส่้วนตวั (สบู่ แชมพู และเคร่ืองส าอาง) ขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืมและลูกอม กลุ่มบริษทัจดัการตลาดและ
จดัจ าหน่ายสินค้าทั้งท่ีเป็นตราของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ควบคู่กบัสินคา้ภายใตส้ัญญากบับริษทัอื่น นอกจากนั้น 
กลุ่มบริษทัให้บริการดา้น พิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้ ขนส่งและจดัส่งสินค้า ให้แก่กลุ่มบริษทัเดียวกนัและ
บริษทัอื่น 

สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 
กลุ่มบริษทัเป็นผูน้ าเขา้ และจดัจ าหน่ายสินคา้หลากหลายเก่ียวกบัเคร่ืองเขียน สารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
สารผสมอาหาร เภสัชภณัฑ์ เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทางภาพ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และเป็น
ผู ้ออกแบบ จดัหา และจัดจ าหน่าย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เคร่ืองมือเพ่ือการ
อุตสาหกรรม อุปกรณ์คลงัสินคา้ และขนส่งสินคา้ และโครงเหลก็เสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 
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รายละเอียดของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั มณัฑนา จ ากดั  จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ผลิตอาหารว่าง ไทย 100.00 100.00 
Rubia Investments Limited  บริษทัลงทุน หมู่เกาะบริติช 

เวอร์จ้ิน 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริการดา้นพิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้    
    ขนส่งและจดัส่งสินคา้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จ  ากดั  บริการจดัอบรมสัมมนา ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีทางภาพ       
    เคร่ืองเขียน และวสัดุกอ่สร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยฟลวัสปาร์แอนดมิ์เนอรัลส์ จ  ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ  ากดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
Berli Jucker (Myanmar) Limited หยุดด าเนินการ พม่า 100.00 100.00 
BJC International Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จ ากดั  ผลิตสบู่ เคร่ืองส าอางและลูกอม ไทย 99.85 99.85 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ สเปเชียลต้ีส์ จ  ากดั  จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ ไทย 99.15 99.15 
บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 98.59 98.59 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ  ากดั ผลิตกระดาษ ไทย 94.84 94.84 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ากดั ใหบ้ริการระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไทย 51.00 51.00 
บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ไทย 50.00* 50.00* 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั บีเจซี รีเทล จ ากดั) 

 
คา้ปลีก 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั(4) บริษทัลงทุน ไทย 100.00 - 
BJC International Holding Pte. Ltd. (4) บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 100.00 - 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ  ากดั(4) คา้ปลีก ไทย 100.00 - 
     
บริษทัย่อยทางอ้อม     
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง มาเลเซีย 100.00 100.00 
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั จ าหน่ายเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
BJC International (Vietnam) Limited  ตวัแทนจ าหน่าย เวียดนาม 100.00 100.00 
BJC Glass Company Limited ลงทุน คา้ขาย น าเขา้ และส่งออก  ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั หินอ่อนและศิลา จ ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
บริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)      
Thai Corp International Company Limited บริษทัลงทุน ฮ่องกง 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited  บริษทัลงทุน ฮ่องกง 26.79* 26.79* 
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จ ากดั  ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเซียบุ๊คส จ ากดั ผูค้า้และจ าหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี โอเกนก ิจ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั เจอร์เนิล โฮลด้ิงส์ จ  ากดั) 

 
คา้ปลีก 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

BJIMK Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย ฮ่องกง 75.00 75.00 
บริษทั บีเจซี ดานอน แดร่ี จ  ากดั (2) ผลิตและจดัจ าหน่ายโยเกร์ิตสด และ 

 ผลิตภณัฑซ่ึ์งท าจากนม 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
Ichiban Company Limited ผลิตผลิตภณัฑซ่ึ์งท าจากถัว่เหลือง เวียดนาม 75.00 75.00 
Thai An Vietnam Joint Stock Company บริษทัลงทุน เวียดนาม 65.00 65.00 
บริษทั บีเจซี-เอ็มพอ็ยท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(3) คา้ส่ง และคา้ปลีก ไทย 51.00 51.00 
บริษทั บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จ ากดั (1) จ าหน่ายเวชภณัฑแ์ละวสัดุการแพทย ์ ไทย 100.00 75.00 
BJC International (Myanmar) Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาดา้นการวิเคราะห ์    

   ผลิตภณัฑแ์ละการรวบรวมขอ้มูล 
 

พม่า 
 

100.00 
 

100.00 
บริษทั บีเจซี แอนด ์ซีเอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั (4) ผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ ์ ไทย 51.00 - 
     
บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางอ้อม     
BJC Glass Vietnam Limited ผลิตภาชนะแกว้ เวียดนาม 100.00 100.00 
Thai Corp International (Vietnam) Company Limited ตวัแทนจ าหน่าย เวียดนาม 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม  เวียดนาม 26.79* 26.79* 
บริษทั โกลด ์เมดอลเล่ียน จ ากดั หยุดด าเนินการ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดิสทร่ี - ไทย จ ากดั ผูค้า้และจ าหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
Phu Thai Group Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Construction and Investment      

Joint Stock Company จ าหน่ายวสัดุกอ่สร้าง เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Food Vietnam Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food Central Vietnam      

One Member Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food North Company Limited จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
PT Food Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 51.61 51.61 
Van Phu Export Import Trading     

Manufacturing Company Limited บริการดา้นคลงัสินคา้ เวียดนาม 64.55 64.55 
Thai An Vietnam Trading Company Limited คา้ปลีก เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food Distribution Joint Stock Company จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหาร   

จดัการแฟรนไชส์ และคา้ขาย 
 

ฮ่องกง 
 

51.00 
 

51.00 
BJC-MPM (Lao) Sole Company Limited บริการใหค้ าปรึกษาทางดา้นการคา้และ

การลงทุน 
 

ลาว 
 

51.00 
 

51.00 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดตั้ง 2557 2556 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย     
BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 50.00** 50.00** 
     
บริษทัย่อยทางตรงของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย    
Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลิตภาชนะแกว้ มาเลเซีย 50.00** 50.00** 
     
บริษทัย่อยทางอ้อมของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย    
Malaya-Vietnam Glass Limited ผลิตภาชนะแกว้ เวียดนาม 35.00* 35.00** 

* บริษทัมีอ านาจในการก  าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
** งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนัโดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วน 

(1) เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทั ไดเ้พ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษทั บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จ ากดั จากสัดส่วน
ร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 โดยมีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 3.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมสัดส่วนของเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมี
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยเกดิข้ึนจ านวน 1.16 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 และวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 บริษทั บีเจซี ดานอน แดร่ี จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 100 ลา้น
บาท และ 200 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ  านวน 
935.20 ลา้นบาท  

(3) เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 บริษทั บีเจซี-เอ็มพอ็ยท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 127.40 ล้านบาท 
โดยการลดจ านวนหุน้สามญั ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ จ  านวน 132.60 ลา้นบาท 

(4) ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ ไดแ้ก ่บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
200 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแล้วจ านวน 50 ล้านบาท BJC International Holding Pte. Ltd. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้ว
จ านวน 9,999 ยโูร บริษทั บีเจซี แอนด ์ซีเอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 30 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแล้วจ านวน 
15 ลา้นบาท และบริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท และทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 50 ลา้นบาท 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
(1) งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “การ

น าเสนองบการเงิน” และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  
เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ืองก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

(2) กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
รอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี  2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี  3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี  5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบบัท่ี  8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเกี่ยวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี  1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 

    ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี  4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี  5  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

    สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี  7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 เร่ือง 
  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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นอกจากน้ี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
เพ่ือใช้แทนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ            
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษเีงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความ 

    ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
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ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลกิ 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557)  การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลคา่ยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

     กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษเีงินได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของผูถ้ือหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปลีย่นแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี 

     ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

     สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน 

     ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก  าหนดเงินทุนขั้นต ่า และ 

     ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
     (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาส าหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
ฉบบัท่ี  4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มาเร่ิมถือ
ปฏิบติักับงบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบกบัการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทั คือ 
เร่ือง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ การร่วมการงาน 
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 
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2.2 สกุลเงินท่ีน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั   
ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอ  านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มา   
ซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียง 
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

24 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
 

25 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทั และ
ผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคาท่ีต ่ากวา่ระหวา่ง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบ
นอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอื่น 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถ้ือหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนวา่ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่า
ตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถ้ือหุ้น ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบ
อื่นของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ีไดม้านั้น
ไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้งบการเงินของบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด      
วนัเดียวกนั 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

กิจการในต่างประเทศ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ือหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง         
ในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บริหารความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 30 

ก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย์
และหน้ีสิน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายและจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะการเงิน
และรวมอยู่ในรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือ
เพ่ือการคา้ 
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3.4 การป้องกันความเส่ียง 
การป้องกันความเส่ียงจากมลูค่ายุติธรรม 

ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือขอ้ผูกมดัท่ียงัไม่มีการรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตาม
มูลค่ายุติธรรมหรือองค์ประกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง             
ถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงวดัราคา
ตามมูลค่ายุติธรรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกก าหนดและเขา้เง่ือนไข
เป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดใหรั้บรู้โดยตรงผ่านก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ก าไรหรือขาดทุนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนทนัที 

จ านวนท่ีเคยรับรู้ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น จะถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน เม่ือรายการในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นไดถู้กรับรู้รายการ 

กลุ่มบริษทัจะหยุดใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเม่ือบริษทัยกเลกิการป้องกนัความเส่ียง เคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงหมดอายุ ถูกขาย  ถูกเพิกถอน หรือใช้สิทธิ หรือไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือคาดว่า
รายการในอนาคตจะไม่เกิดข้ึนแลว้ ก าไรหรือขาดทุนสะสมซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้จะถูกรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุนทนัที 

3.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึงก าหนด      
จ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั และเงินลงทุนระยะสั้น         
ท่ีมีสภาพคล่องสูง 
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3.6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ี
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.7 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัและเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคา
ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุง
ใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงั
การผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

3.8 งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง 
งานก่อสร้างตามสัญญาระหวา่งก่อสร้างแสดงถึงมูลค่างานท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดวา่จะเก็บไดจ้ากลูกคา้ส าหรับ
สัญญางานก่อสร้างท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น มูลค่าของงานท่ียงัไม่เรียกเก็บวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างบวกก าไรท่ีรับรู้  
หกัดว้ยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ ตน้ทุนการก่อสร้างรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
งานก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดและการปันส่วนตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเกิดข้ึนตามสัญญาก่อสร้าง
ของกลุ่มบริษทัโดยข้ึนอยู่กบัความสามารถในการด าเนินงานตามปกติ  

มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพย์หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ผลต่างของจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีสูงกวา่รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้แสดงภายใต้
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3.9 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชว้ธีิราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ในงบการเงินรวม
ใชว้ธีิรวมสัดส่วนและวธีิส่วนไดเ้สีย ตามล าดบั 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ท ั้งหมด 

3.10 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายุ ของสัญญา ดงัน้ี 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 37 - 87 ปี 
 สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีอาคาร 3 - 30 ปี 

3.11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลคา่ท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื่นเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 - 30 ปี 

3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมลูค่า 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นใหถ้ือวา่ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในงบก าไร
(ขาดทุน) เบด็เสร็จเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร    5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.13 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของ
ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูก
วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดห้ยุดการ         
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน กลุ่มบริษทัท าการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงถึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า  
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ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่า       
จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 20 ปี 
ค่าสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3-10 ปี 

วธีิการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.15 การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่า     
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่า     
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ใน
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.16 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ี
เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายุการกูย้ืม 

3.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงิน
ท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยค านวณบนพ้ืนฐานของ
เงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอื่นๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
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เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน
บริการในอดีตของพนกังานรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉลี่ยจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด  
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จทนัที  

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการบ านาญ 
เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้
ค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคต ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในเป็นส่วนหน่ึงใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นเม่ือเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการ                   
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

3.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยตราสารทุนท่ีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน จะถูกวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ  มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ วดัมูลค่าโดย
วธีิ Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคา
ใชสิ้ทธิ ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั ช่วงเวลาท่ีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ อตัราเงิน
ปันผลท่ีคาดหวงั และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทัว่า 
ตราสารทุนดงักล่าวจะถูกใชสิ้ทธิทั้งหมด  

ทุกๆส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะประมาณจ านวนผูม้าใชต้ราสารทุนดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงั
บ่งช้ีวา่จ านวนตราสารทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส่วนต่างจะ           
ถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและปรับปรุงภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

3.19 ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีสินทรัพยท่ี์ระบุ
ได้สุทธิ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัให้บนัทึกไวเ้ป็นรายการ
ต่างหากในส่วนของผูถ้ือหุน้จนกวา่จะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนออกไป 

3.20 รายได้ 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น 
ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   

3.21 ต้นทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่ีเขา้เง่ือนไข รับรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.22 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจ         
ท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

3.23 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษเีงินไดปั้จจุบนัและภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี                          
ของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้            
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกในงบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพย์หรือ
หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้่า
จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ            
กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี         
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เม่ือเป็นค่าภาษีเงินได ้
ท่ีจะตอ้งน าส่งใหก้บัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะเสีย
ภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี  
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได ้         
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.24 ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี และก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณจากจ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีรวมสมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3.25 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ           
ในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดง
จ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะมีการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ี 
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 
และโอกาสท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสม 

4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการ เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ     
บริษทัร่วม (ดูหมายเหตุ ขอ้ 1 และขอ้ 10) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี  
 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชำต ิ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

1 บริษทั ทีซีซี โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้ในบริษทัอื่น ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกนักบับริษทั 

2 บริษทั นครช่ืน จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
3 บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
4 บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
5 บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
6 บริษทั แสงโสม จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
7 บริษทั อธิมาตร จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
8 บริษทั แกน่ขวญั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
9 บริษทั เทพอรุโณทยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
10 บริษทั กาญจนสิงขร จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
11 บริษทั หลกัชยัคา้สุรา จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
12 บริษทั เฟ่ืองฟูอนนัต ์จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
13 บริษทั เอส.เอส.การสุรา จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
14 บริษทั สีมาธุรกจิ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
15 บริษทั ธนภกัดี จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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 ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้ง/
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

16 บริษทั นทีชยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
17 บริษทั มงคลสมยั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
18 บริษทั สุราบางยี่ขนั จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
19 บริษทั พิเศษกิจ จ ากดั ขายส่งเศษแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
20 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั จดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
21 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
22 บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ธุรกิจรถยนต ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
23 บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
24 บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
25 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั จ าหน่ายสุราน าเขา้จากต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
26 บริษทั เทอราโกร จ ากดั จ าหน่ายไมย้ืนตน้และพืชไร่ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
27 บริษทั ยไูนเตด็ ไวนเ์นอร่ี แอนดดิ์สทิลเลอร่ี 

  จ ากดั 
ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

28 บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี จ ากดั ผลิตน ้าตาลทราย ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
29 บริษทั แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
จดัจ าหน่ายวสัดุและบริการจดัซ้ือ จดัจา้ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

30 บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนดส์ปอร์ตคลบั  
  จ ากดั 

บริการสนามกอลฟ์และกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

31 บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จ ากดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
32 บริษทั สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 
บริการเก่ียวกบัการกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

33 บริษทั เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
34 บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท  

(ระยอง) จ ากดั 
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

35 บริษทั วฒันพฒันเ์ทรดด้ิง จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
36 บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
37 บริษทั กาแลไนทบ์าซาร์ จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
38 บริษทั ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
39 บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายสุรา เบียร์ โซดา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
40 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากดั ผูใ้หบ้ริการขนส่ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
41 บริษทั พรรณธิอร เทรดด้ิง จ ากดั จ าหน่ายน ้าตาล ผลิตภณัฑน์ ้าตาล รวมถึง

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

42 บริษทั พนัธไมตรี จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
43 บริษทั ฟู้ ดแอนดฟั์น จ ากดั จ าหน่ายปลีกอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
44 บริษทั สุรเศรษฐ ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
45 บริษทั 28 คอมเมอร์เช่ียล จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
46 บริษทั ไนซโ์ฮเตล็ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
47 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั ประกอบกิจการจดัตั้งหรือสร้างโรงงานเพื่อ

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

48 บริษทั อนนัตศิริพฒันา จ ากดั เป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน ์ 
เกบ็ผลประโยชน ์และจดัการทรัพยสิ์น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

49 บริษทั แอก็-เวล จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

50 บริษทั แอทมีเดียฟร้อนท ์จ ากดั ประกอบกิจการดา้นการส่ือสาร โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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 ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้ง/
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

51 บริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั คลงัสินคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

52 บริษทั เจริญวรรณกิจ จ ากดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

53 บริษทั คริสตอลลา จ ากดั ปลูกออ้ย ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

54 บริษทั คริสตอลลา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ าหน่ายส่งเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือ
กล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

55 บริษทั โกลเดน้เวลธ์ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

56 บริษทั ไอ ลอนดร้ี เซอร์วิส จ ากดั ประกอบกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป ซกัอบ
รีดเส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่ม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

57 บริษทั อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัวินาศภยั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

58 บริษทั ลา้นชา้ง ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

59 บริษทั ลาสติกา จ ากดั จ าหน่ายยางดิบ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

60 บริษทั ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส จ ากดั ศูนยอ์าหาร ใหบ้ริการใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการคา้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

61 บริษทั เอน็. ซี. ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
  ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ และนิทรรศการ
ต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

62 บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จ ากดั ใหบ้ริการดา้นการบริหารงานอาคาร และ
บริหารโครงการต่าง ๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

63 บริษทั แนตทูรา (2008) จ ากดั ธุรกิจพลงังาน ไบโอดีเซล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

64 บริษทั หนองคาย คนัทรี กอลฟ์คลบั จ ากดั สนามกอลฟ์ จดัสรรท่ีดิน 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

65 บริษทั นอร์ม จ ากดั ออกแบบตกแต่งภายใน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

66 บริษทั น ากิจการ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

67 บริษทั น าเมือง จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

68 บริษทั น านคร จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

69 บริษทั น าพลงั จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

40 | งบการเงินประจ�าปี 2557 
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 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

70 บริษทั น าธุรกจิ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

71 บริษทั น ายุค จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

72 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ภตัตาคารอาหารญี่ปุ่น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

73 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ผลิต จ าหน่ายส่งอาหารส าเร็จรูป ก ึง่ส าเร็จรูป
ประเภทอาหารญี่ปุ่น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

74 บริษทั ปากซอง แคปปิตอล จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

75 บริษทั พรรณธิอร จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีท าธุรกจิท่ีเก ีย่วเน่ืองทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

76 บริษทั สุรากระทิงแดง (1988) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

77 บริษทั เอส.เอ.เอส.เทรดด้ิง จ ากดั ลงทุนในต่างประเทศเพ่ือประกอบกจิการ
โรงแรม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

78 บริษทั เซอร์วิสอลัลายแอนซ์ จ ากดั รับจา้งบริหารลานจอดรถ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

79 บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรสภาพจากพืชผล
การเกษตรเพ่ือการส่งออก 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

80 บริษทั สยามประชาคาร จ ากดั จดัสรรท่ีดินและอาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

81 บริษทั สิริวนา จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

82 บริษทั เครืออาคเนย ์จ ากดั ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์- เคร่ืองใชส้ านกังาน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

83 บริษทั สุราพิเศษทิพราช จ ากดั จ าหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

84 บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี  
  แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 

รับบริหารอาคารส านกังาน จ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

85 บริษทั ทีซีซี แคปปิตอล แลนด ์จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

86 บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

87 บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

88 บริษทั ทีซีซี แลนด ์จ ากดั ขายฝาก จ านองจ าน า รับจ าน า จดทะเบียน  
รับโอน ท าสัญญานิติกรรมใดๆเก ีย่วกบัส่ิง
ปลูกสร้างและเอกสิทธ์ิต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

89 บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั รับจา้งบริหารทรัพยสิ์น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

90 บริษทั ทีซีซี แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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 ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้ง/
สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

91 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินดสัเตรียล แอนด ์ 
  โลจิสติกส์ จ ากดั  

รับจา้งบริหาร ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและ
บริหารโครงการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

92 บริษทั ดีเสริมกิจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ทีซีซี   
  แลนด ์อินดสัเตรียล จ ากดั) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

93 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินเตอร์ เนชัน่แนล  
  (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

94 บริษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

95 บริษทั ทีซีซี แลนด ์โลจิสติกส์ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

96 บริษทั ทีซีซี แลนด ์รีเทล จ ากดั กิจการโรงแรม ภตัตาคาร 
บาร์ ไนทค์ลบั โบวล่ิ์ง 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

97 บริษทั ทีซีซี ลกัซชู์รีโฮเทลส์ แอนด ์รีสอร์ท 
  จ ากดั 

โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

98 บริษทั ทีซีซี พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

99 บริษทั แวลูโฮเทลส์ จ ากดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

100 บริษทั ทีซีซีซีแอล กรุงธน จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

101 บริษทั ทีซีซีซีแอล นราธิวาส จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

102 บริษทั ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

103 บริษทั ทีซีซีซีแอล วิทยุ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

104 บริษทั เทอราโกร ไบโอ-เทค จ ากดั ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

105 บริษทั เทอราโกร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

106 บริษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมี ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

107 บริษทั เทอราโกร เทคโนโลยี จ ากดั พฒันาระบบชลประทานและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

108 บริษทั ไทย อะโกรโปรดกัส์ จ ากดั แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

109 บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จ ากดั (มหาชน) ผลิตแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

110 บริษทั เดอะ แกรนด ์หลวงพระบาง จ ากดั รับจดัการดูแลผลประโยชน์ เกบ็เก่ียว
ผลประโยชน์ และจดัการทรัพยสิ์นให้
บุคคลอ่ืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

111 บริษทั อุตสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

112 บริษทั น ้าตาลทิพยสุ์โขทยั จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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 ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

113 บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีและบริการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

114 บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

115 บริษทั เวียงสิริ จ ากดั ธุรกจิโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

116 บริษทั เวิร์ลด ์บุ๊ค แอนด ์มีเดีย จ ากดั ศูนยห์นงัสือ ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

117 บริษทั ธนสินธิ จ ากดั รับเหมากอ่สร้างอาคารทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

118 บริษทั ทศภาค จ ากดั โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

119 บริษทั น าทิพย ์จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดาและน ้ าด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

120 บริษทั น ารุ่งโรจน์ จ ากดั จ าหน่ายสุรา ท่ีปรึกษาเก ีย่วกบัแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

121 บริษทั บา้นบึงเวชกจิ จ ากดั สถานพยาบาล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

122 บริษทั ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ จ ากดั ประกอบกจิการรับบริหารอาคารท่ีพกัอาศยั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

123 บริษทั ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

124 บริษทั ทีซีซีซีแอล สุขมุวิท 24 จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

125 บริษทั ทีซีซีซีแอล อโศก จ ากดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

126 บริษทั สิริพฒัน์เทรดด้ิง จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

127 บริษทั สหปานีภณัฑ(์2002) จ ากดั ธุรกจิลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

128 บริษทั บางนากลาส จ ากดั ผลิต จ าหน่ายส่งขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

129 บริษทั ปรีดีประภา จ ากดั ธุรกจิโรงแรม 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

130 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั ประกอบกจิการโรงงานผลิตกา๊ซชีวภาพ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

131 บริษทั น ้ าตาลทิพยก์  าแพงเพชร จ ากดั ส่งออก ผลิตน ้ าตาลทราย จ าหน่ายส่ง-ปลีก
น ้ าตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

132 บริษทั แอสเซท เมเนจเมน้ท์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั ประกอบกจิการใหค้ าปรึกษาดา้นการลงทุน
ทุกประเภท และบริหารทรัพยสิ์นให ้
แกบุ่คคลอื่น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

133 บริษทั แกรนด ์ยูนิต้ี ดิเวลลอ็ปเมน้ท์ จ ากดั บริหารอาคารชุด และรับเป็นท่ีปรึกษา 
ใหค้ าแนะน าพาณิชยกรรม การบริหาร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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134 บริษทั แกรนด ์ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

135 บริษทั ริเวอร์ไซด ์มาสเตอร์แพลน จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีส านกังาน และบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

136 บริษทั ป้อมนคร จ ากดั จ าหน่ายเบียร์และสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

137 บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ากดั ผูรั้บเหมาติดตั้งและจดัสถานท่ีแสดง 
นิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

138 บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหบ้ริการอาหาร เคร่ืองด่ืมอยา่งครบวงจร
ภายในศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

139 บริษทั เอเชียต๊ิกเฮา้ส์ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

140 บริษทั ทีซีซี พีดี 11 จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

141 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

142 บริษทั วนา เบลล ์การ์เดน้ จ ากดั รับจา้งแต่งสวน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

143 บริษทั เอสแอนดเ์อส สุขุมวิท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

144 บริษทั โบดิห์ ทรี แลนดส์เคป จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

145 บริษทั ตะวนัออกเคมีเก้ิล จ ากดั ผลิต และจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

146 บริษทั อาหารเสริม จ ากดั จ าหน่ายอาหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั 
อาหารสตัว ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

147 บริษทั วีเอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั รับจดังานแสดงสินคา้ ประชุมสมัมนาทาง
วิชาการสนัทนาการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

148 บริษทั เทอราโกร แลนด ์1 จ ากดั ใหบ้ริการจดัท าสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

149 บริษทั เทอราโกร แลนด ์2 จ ากดั ใหบ้ริการจดัท าสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

150 บริษทั เอส.พี.เอม็ อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น ้าด่ืม
เคร่ืองด่ืมทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

151 บริษทั วนา เบลล ์ทรี จ ากดั ธุรกิจซ้ือขายตน้ไม ้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

152 บริษทั ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

153 บริษทั ป้อมคลงั จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

154 บริษทั ป้อมเจริญ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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155 บริษทั ป้อมพลงั จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

156 บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และน ้าด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

157 บริษทั ป้อมโชค จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น ้าด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

158 บริษทั ยเูรเซีย โฮเทลส์แอนดรี์สอร์ทส์ จ ากดั บริการให้เช่าหอ้งพกั อาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

159 บริษทั ทิพยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ ากดั   โรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

160 บริษทั ถงัไมโ้อ๊คไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายถงัไมโ้อ๊ค ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

161 บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายส่งเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

162 บริษทั นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ ากดั กิจการสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

163 บริษทั เมืองรีสอร์ท ชะอ า จ ากดั     ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

164 บริษทั เอเชียต๊ิก โฮเตล็ คอลเลคชัน่ จ ากดั  โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

165 บริษทั ป้อมบูรพา จ ากดั จ าหน่ายสุราในประเทศ และต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

166 บริษทั ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

167 บริษทั เกษตรทิพย(์2010) จ ากดั ใหบ้ริการจดัหาวตัถุดิบทางการเกษตรและ
ปัจจยัการผลิตอ่ืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

168 บริษทั ควอลิต้ี ไพนแ์อปเปิล โปรดกัส์ จ ากดั เป็นผูผ้ลิตสบัปะรดกระป๋องและน ้าสบัปะรด
เขม้ขน้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

169 บริษทั แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป 
  เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

170 บริษทั ทีซีซี เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั บริษทัท่ีใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาดา้นวิศวกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

171 บริษทั ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

172 บริษทั เมโทรโพล ภูเกต็ จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

173 บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั จ าหน่ายเบียร์และเคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

174 บริษทั นิวมลัต้ีไมน ์จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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175 บริษทั โกลเดน้แลนดเ์รสซิเดน้ซ ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

176 บริษทั เมืองเก่า จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

177 บริษทั รัชโยธิน ทาวเวอร์ จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

178 บริษทั ทีซีซี พทัยา จ ากดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

179 บริษทั เลิศรัฐการ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

180 บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั ศูนยใ์หบ้ริการความรู้ดา้นการเงินและ 
การลงทุน 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

181 บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

182 บริษทั ทะเลวรรณ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

183 บริษทั สาธรทรัพยสิ์น จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

184 บริษทั ไทย-ไลซาท จ ากดั ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์งสงักะสีอ๊อกไซด์
และเคมีภณัฑอ่ื์นๆ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

185 บริษทั ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

186 บริษทั มีเดีย ฟร้อนท ์จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

187 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ใหค้  าบริการเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการลงทุน
และจดัการ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

188 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย)  
  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์มและน ้าผลไม ้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

189 บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์ 
  จ ากดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

190 บริษทั ไทยโมลาส จ ากดั ธุรกิจขายกากน ้าตาล ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

191 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล  
  อินเวสเมน้ต ์

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

192 บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

193 บริษทั เอส เอม็ เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั การบริหารดา้นอาหารในภตัตาคาร 
และร้านอาหาร 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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194 บริษทั ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ ากดั บริหารจดัการธุรกิจกระจายสินคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

195 บริษทั สินสมนึก จ ากดั ธุรกิจท่าเรือ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

196 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั บริการจดัอบรมสมัมนา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

197 บริษทั เมโทรโพล โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

198 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ ยไูนเตด็ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

199 บริษทั วาไรต้ี แอสเซ็ท 5 จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

200 บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

201 Suvannaphum Investment Company Limited บริษทัลงทุน กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

202 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอ-เทค จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

203 บริษทั แอสเสท เวิรด ์ลีเฌอร์ จ ากดั บริการซกัอบรีด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

204 บริษทั ทีซีซี สิริลา้นนา จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

205 บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

206 บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

207 บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    บริการดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

208 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd ผลิตและจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มาเลเซีย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

209 บริษทั พรพฒันสิน จ ากดั  ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

210 บริษทั ทีซีซี สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ จ ากดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ

211 ผูบ้ริหารส าคญั 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผนสัง่การและควบคุมกิจการต่างๆของกิจการไม่วา่ 
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้และบริการ -  -  1,101,891  494,855 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  10,466,637  11,845,239 
เงินปันผลรับ -  -  1,206,300  769,496 
ดอกเบ้ียรับ -  -  41,685  98,478 
รายไดอ้ื่น -  -  253,716  153,540 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ -  -  209,393  212,950 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  -  363,591  272,944 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  9,631  14,052 
        

กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน        
   ขายสินคา้และบริการ -  -  384  - 
เงินปันผลรับ -  -  - - 220,050 
รายไดอ้ื่น -  -  102  112 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ -  -  3,000  2,880 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้และบริการ 5,614  5,658  4  84 
ซ้ือสินคา้และบริการ 1,198,169  1,151,360  1,942  - 
เงินปันผลรับ 58,510  30,100  57,510  29,100 
รายไดอ้ื่น 9,164  7,159  2,622  2,533 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย        
ในการบริหารจดัการ 3,433  3,537  3,433  3,537 
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หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
กิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกัน        
ขายสินคา้และบริการ 6,863,561  7,114,771  391,443  1,582,952 
ซ้ือสินคา้และบริการ 510,638  502,994  8,172  69,697 
รายไดอ้ื่น 142,230  12,561  139,470  12,561 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 100,022  73,240  67,491  43,267 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 72,930  66,947  72,930  66,947 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,597  3,940  4,597  3,940 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 19,854  10,271  19,854  10,271 

นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้และบริการ บวกก าไรจากตน้ทุนการไดม้าของสินคา้และบริการนั้น 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตลาดสุทธิจากก าไรส่วนเพ่ิมของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามอตัราท่ีประกาศใหก้บัผูถ้ือหุน้รายอื่น 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียก าหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียทอ้งตลาด 
รายไดอ้ืน่ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายใน 
การบริหารจดัการ 

ค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียก าหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียทอ้งตลาด 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัย่อย -  - - 363,217  252,069 
บริษทัร่วม 678  3,240  -  460 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,289,050  1,283,726  102,653  116,714 
รวม 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 

 

ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัย่อย -  -  337,497  3,375,473 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,028  941 
บริษทัร่วม 2,198  970  522  970 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 243,207  21,772  11,126  14,286 
รวม 245,405  22,742  352,173  3,391,670 
        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
บริษทัย่อย -  -  -  1,350,000 
รวม -  -  -  1,350,000 
        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัย่อย -  -  288,441  616,686 
รวม -  -  288,441  616,686 
        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัย่อย -  -  261,000  261,000 
รวม -  -  261,000  261,000 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557  2556  2557  2556 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน           
  ที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี           
บริษัทย่อย           

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั -  4.00 -  -  -  150,000 
บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- 

  
4.00 

 
- 

  
- 

  
- 

  
1,000,000 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั -  4.00 -  -  -  200,000 
รวม    -  -  -  1,350,000 

 

รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557  2556  2557  2556 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน           
บริษัทย่อย           

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  193,000  62,000 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  12,392  3,059 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮา้ส์ จ ากดั 2.40  2.60 -  -  83,049  13,667 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั -  2.60 -  -  -  261,500 
Phu Thai Group Joint Stock Company -  3.00 -  -  -  276,460 
รวม    -  -  288,441  616,686 

 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 51

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) วนัที่ครบ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 ก ำหนดช ำระ 2557  2556  2557 6 2556 
    
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            
บริษัทย่อย            

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั 4.00  4.00 30 ก.ค. 2559 -  -  261,000  261,000 
รวม     -  -  261,000  261,000 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
เจ้าหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  1,797,905  1,985,955 
บริษทัร่วม 199,233  223,233  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,838  56,323  5,416  17,420 
รวม  239,071  279,556  1,803,321  2,003,375 

เจ้าหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  60,181  49,756 
บริษทัร่วม 1,525  9,771  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,628  8,764  11,124  1,480 
รวม 15,153  18,535  71,305  51,236 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  741,603  808,139 
รวม -  -  741,603  808,139 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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รายละเอียดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 2557 2556  2557  2556 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           
บริษัทย่อย           
บริษทัไทยกลาสเทคโนโลยี จ ากดั  1.20  1.40 -  -  69,154  83,654 
บริษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  56,278  166,282 
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  60,750  64,534 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั 1.20  1.40 -  -  249,606  245,269 
บริษทั ไทยฟลวัสปาร์แอนด์มิเนอรัลส์ จ ากดั 1.20  1.40 -  -  5,300  5,300 
บริษทั มณัฑนา จ ากดั 1.20  1.40 -  -  61,480  96,700 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั 1.20  1.40 -  -  105,000  133,000 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจ้ิง จ ากดั 1.20  1.40 -  -  17,535  2,400 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จ ากดั -  1.40 -  -  -  11,000 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั 
  (เดิมช่ือ บริษทั บีเจซี รีเทล จ ากดั) 

 
1.20  

 
- 

 
- 

  
- 

  
25,500 

  
- 

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จ ากดั 1.20  - -  -  42,000  - 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั 1.20  - -  -  49,000  - 
รวม    -  -  741,603  808,139 

ยอดคงเหลืออื่นของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 170  -  -  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 20,784  10,932  -  - 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
สัญญาให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาให้บริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
หลายแห่งเพ่ือใหบ้ริการดูแลรักษา พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ และใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตกลงให้บริการ
ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาซื้อขายขวดแก้ว 
บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้กบับริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยตกลงซ้ือขาย
ขวดแกว้ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  

สัญญาซื้อขายสินค้า 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้กบับริษทั โออิชิ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสองปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
20 มีนาคม 2558 โดยตกลงซ้ือขายสินคา้ในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาให้บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
บริษทัได้เข้าท าสัญญาให้บริการจดัจ าหน่ายสินคา้กับบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสามปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยตกลง
ใหบ้ริการในราคาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 38,162  41,468  25,228  28,231 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 64,962  71,152  41,854  55,421 
เกินกว่าหา้ปี 1,541  392  -  - 
รวม 104,665  113,012  67,082  83,652 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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5. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
5.1 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 

        

ค่าซ้ืออุปกรณ์ส่วนท่ียงัคา้งช าระ 62,968  108,316  9,794  4,293 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        

เงินสดในมือ 22,587  43,494  192  348 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 626,547  811,798  39,797  135,975 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 424,870  907,647  134,141  150,472 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 404,956  8,273  -  - 
เชค็ในมือ 9,106  8,759  -  - 
รวม 1,488,066  1,779,971  174,130  286,795 

5.3 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        

สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 998,445  1,368,121  173,056  286,204 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 478,204  386,019  1,063  539 
สกุลเงินยโูร 130  161  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 
สกุลเงินเวียดนามดอง 

4,465 
6,061 

 13,126 
11,810 

 - 
11 

 - 
52 

อื่นๆ 761  734  -  - 
รวม 1,488,066  1,779,971  174,130  286,795 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 55

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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6. ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556          
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 
กิจการอื่นๆ  7,095,278  6,565,669  3,433,922  4,145,006 
ลูกหน้ีตามสัญญาผ่อนช าระ  74,885  32,596  22,090  24,318 
หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่เกิดข้ึน         

ตามสัญญาผ่อนช าระ   (6,640)  (3,013)  (360)  (752) 
  8,453,251  7,882,218  3,921,522  4,537,815 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (169,604)  (160,999)  (117,304)  (116,677) 
รวม   8,283,647  7,721,219  3,804,218  4,421,138 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  22,918  1,922  12,670  6,471 

การวเิคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556         
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,241,672  1,232,357  346,752  298,759 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 43,767  43,865  116,650  66,487 
 3 - 6 เดือน 1,244  5,829  818  3,413 
 6 - 12 เดือน 2,798  2,338  1,643  72 
 มากกว่า 12 เดือน 247  2,577  7  512 
 1,289,728  1,286,966  465,870  369,243 
กิจกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,289,529  4,722,524  2,385,868  2,833,766 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกว่า 3 เดือน 1,455,963  1,505,797  855,823  1,112,460 
 3 - 6 เดือน 143,620  128,587  58,059  71,382 
 6 - 12 เดือน 138,008  103,077  60,330  55,683 
 มากกว่า 12  เดือน 136,403  135,267  95,572  95,281 
 7,163,523  6,595,252  3,455,652  4,168,572 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (169,604)  (160,999)  (117,304)  (116,677) 
 6,993,919  6,434,253  3,338,348  4,051,895 
รวม  8,283,647  7,721,219  3,804,218  4,421,138 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 120 วนั 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 7,703,295  7,440,116  3,795,460  4,448,164 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 448,515  225,477  119,509  85,030 
สกุลเงินยโูร 4,770  14,046  77  182 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 29,898  33,222  6,421  4,439 
สกุลเงินเวียดนามดอง 264,167  154,787  -  - 
อื่นๆ 2,606  14,570  55  - 
รวม 8,453,251  7,882,218  3,921,522  4,537,815 

7. ลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 245,405  22,742  352,173  3,391,670 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  68,578  128,061  18,822  13,237 
ลูกหน้ีเกษตรกร  32,223  17,072  -  - 
เงินทดรองจ่าย  200,048  177,941  64,376  66,074 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน  82,232  24,039  52,604  - 
มูลค่าของงานระหว่างท าที่ยงัไม่เรียกเกบ็  25,962  74,591  25,962  73,859 
อื่นๆ  669,843  836,121  27,998  40,848 
  1,324,291  1,280,567  541,935  3,585,688 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,831)  (1,921)  (975)  (1,065) 
รวม  1,322,460  1,278,646  540,960  3,584,623 
         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับปี (90)  (11,820)  (90)  478 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 
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8. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
  
สินคา้ส าเร็จรูป 3,955,650  3,979,895  1,451,444  1,357,129 
สินคา้ระหว่างผลิต 332,461  349,782  61,256  83,071 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 1,737,843  2,320,286  48,068  80,236 
ส่วนประกอบและอะไหล่ 1,297,036  1,071,018  9,345  12,022 
วสัดุอื่น 59,703  109,865  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 737,196  827,687  151,933  127,008 
 8,119,889  8,658,533  1,722,046  1,659,466 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ (263,738)  (215,239)  (145,245)  (118,652) 
รวม 7,856,151  8,443,294  1,576,801  1,540,814 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 33,594,243  32,101,930  16,124,633  17,629,682 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดรั้บ 48,499  29,400  26,593  6,408 
รวม 33,642,742  32,131,330  16,151,226  17,636,090 
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11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นเงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 วิธีรำคำทุน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556         
Phu Thai Thanh Hoa Joint Stock Company 16,000  16,000  -  - 
Viet - My Milk Joint Stock Company -  5,281  -  - 
La Martiniquaise (Vietnam) Wine and Spiritueux 

Company Limited 6,400  6,400  -  - 
บริษทั ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จ  ากดั 30,000  -  -  - 
รวม 52,400  27,681  -  - 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   229,595  226,250  469,863  458,707 
โอนมาจากสินทรัพยอ่ื์น  -  7,928  2,777  11,156 
โอนมาจาก (โอนไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 23,862   (5,036)  (322)  - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  2,413  453  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  255,870  229,595  472,318  469,863 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (123,040)  (125,978)  (396,984)  (384,520) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี  (3,982)   (3,503)  (4,853)  (4,693) 
โอนมาจากสินทรัพยอ่ื์น  -  -  -   (7,771) 
โอนไป (โอนมาจาก) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (5,938)  6,527  213  - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  (485)   (86)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (133,445)  (123,040)  (401,624)  (396,984)          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  122,425  106,555  70,694  72,879 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีคุณสมบติัเชิงพาณิชยท่ี์ใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสามและให้เช่า   
แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกิจการไดโ้อนทรัพย์สินส่วนหน่ึงจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดมี้การตดัสินใจท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าวเอง
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 

13. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำ  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    จำกกำร  ลดลง  (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2557            2557 

ราคาทุน               
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,554,807  588  -  -  1,708  (1,398)  2,555,705 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,283,970  514,160  -  (5,883)  314,920  (7,595)  7,099,572 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 23,544,354  2,186,111  -  (1,800,141)  700,469  (62,176)  24,568,617 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

1,805,471 
  

191,314 
  

- 
  

(72,533) 
  

35,146 
  

(630) 
  

1,958,768 
ยานพาหนะ 161,889  38,018  -  (25,244)  729  (872)  174,520 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 1,096,636  432,370  -  (626)  (1,063,925)  2,499  466,954 

รวมราคาทุน 35,447,127  3,362,561  -  (1,904,427)  (10,953)  (70,172)  36,824,136 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (43,629)  (4,951)  -  -  -  (3)  (48,583) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,571,003)  (212,764)  -  4,190  1,156  2,148  (2,776,273) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (12,846,119)  (1,687,285)  -  1,732,814  5,678  44,673  (12,750,239) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

(1,300,567) 
  

(194,811) 
  

- 
  

65,737 
  

(657) 
  

226 
  

(1,430,072) 
ยานพาหนะ (77,979)  (25,717)  -  21,376  252  303  (81,765) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (16,839,297)  (2,125,528)  -  1,824,117  6,429  47,347  (17,086,932) 
              
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(1,045) 

  
 - 

  
 - 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(1,045) 

              
รวม 18,606,785            19,736,159 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำ  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    จำกกำร  ลดลง  (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2556            2556 

ราคาทุน               
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,521,672  11,816  -  -  21,120  199  2,554,807 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 4,937,386  416,006  167,769  (24,880)  724,504  63,185  6,283,970 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20,242,158  1,354,844  27,718  (127,968)  1,934,956  112,646  23,544,354 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

1,575,684 
  

186,009 
  

2,854 
  

(29,983) 
  

66,067 
  

4,840 
  

1,805,471 
ยานพาหนะ 129,302  29,904  16,885  (18,206)  296  3,708  161,889 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 2,240,862  1,602,222  562  (2,350)  (2,746,753)  2,093  1,096,636 

รวมราคาทุน 31,647,064  3,600,801  215,788  (203,387)  190  186,671  35,447,127 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (40,015)  (3,598)  -  -  -  (16)  (43,629) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,402,054)  (166,560)  -  9,554  (7,820)  (4,123)  (2,571,003) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (11,390,176)  (1,528,062)  -  88,127  2,627  (18,635)  (12,846,119) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน 
 

(1,166,391) 
  

(161,609) 
  

- 
  

26,247 
  

2,491 
  

(1,305) 
  

(1,300,567) 
ยานพาหนะ (64,130)  (23,926)  -  10,371  449  (743)  (77,979) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (15,062,766)  (1,883,755)  -  134,299  (2,253)  (24,822)  (16,839,297) 
              
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(1,227) 

  
- 

  
- 

  
346 

  
(164) 

  
- 

  
(1,045) 

              
รวม 16,583,071            18,606,785 

       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม       

2557            พนับาท  2,125,528 
2556            พนับาท  1,883,755 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    ลดลง  (โอนออก)/  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม      ปรับปรุง  31 ธันวำคม 
 2557        2557 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 19,181  -  -  (2,777)  16,404 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 303,449  -  -  323  303,772 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 121,560  19,315  -  (529)  140,346 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 722,882  23,119  (16,768)  16,979  746,212 
ยานพาหนะ 64,124  23,300  (12,170)  -  75,254 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 3,042  27,271  (626)  (16,979)  12,708 

รวมราคาทุน 1,234,238  93,005  (29,564)  (2,983)  1,294,696 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (1,225)  (1,877)  -  -  (3,102) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (213,509)  (10,237)  -  (213)  (223,959) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (43,591)  (24,937)  -  -  (68,528) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (607,203)  (37,146)  13,311  -  (631,038) 
ยานพาหนะ (31,563)  (13,163)  11,141  -  (33,585) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (897,091)  (87,360)  24,452  (213)  (960,212) 
รวม 337,147        334,484 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย/  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    ลดลง  (โอนออก)/  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม      ปรับปรุง  31 ธันวำคม 
 2556        2556 

ราคาทุน           
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,796  8,845  -  540  19,181 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 314,605  -  -  (11,156)  303,449 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 84,929  44,735  (274)  (7,830)  121,560 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 656,598  23,880  (4,047)  46,451  722,882 
ยานพาหนะ 68,734  8,228  (12,838)  -  64,124 
สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 9,979  41,266  (1,342)  (46,861)  3,042 

รวมราคาทุน 1,144,641  126,954  (18,501)  (18,856)  1,234,238 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (498)  (727)  -  -  (1,225) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (210,841)  (10,439)  -  7,771  (213,509) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (23,996)  (21,581)  198  1,788  (43,591) 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (577,673)  (33,463)  3,933  -  (607,203) 
ยานพาหนะ (28,221)  (13,389)  10,047  -  (31,563) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (841,229)  (79,599)  14,178  9,559  (897,091) 
รวม 303,412        337,147 
         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         

2557       พันบำท  87,360 
2556       พันบำท  79,599 

การค า้ประกันของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 อาคารมูลค่าตามบญัชีจ านวน 132 ลา้นบาท และ จ านวน 138 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถ้ือเป็นหลกัประกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงการกูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินรวมไดร้วมส่วนเกินอนัเน่ืองมาจาก
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,069 ลา้นบาทและ 2,021 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนเดิมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีบริษทัซ้ือหุ้น ภาระภาษีเงินได้
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากส่วนเกินจากการตีราคาเพิ่มข้ึนหากมีการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่าน้ีบนัทึกไวเ้ป็นหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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14. ค่ำควำมนิยม  
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2557  2556  2557  2556 
ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม  3,270,820  1,744,678  -  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  1,507,051  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  19,091  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    3,270,820  3,270,820  -  - 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำจำก  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    กำรรวมธุรกิจ    (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2557            2557 

ราคาทุน               
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ช่ือทางการคา้ 336,746  1,112  -  -  -  665  338,523 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง 819,509  -  -  -  -  -  819,509  
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 612,764  52,597  -  (78,593)  21,952  374  609,094 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 8,165  11,920  -  (1,467)  (12,110)  -  6,508 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ 15,464  5,092  -  -  -  3  20,559 

รวมราคาทุน 1,891,302  70,721  -  (80,060)  9,842  1,042  1,892,847 
              
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (14,799)  (4,933)  -  -  -  -  (19,732) 
ช่ือทางการคา้ (8,287)  (20,959)  -  -  -  (348)  (29,594) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง (121,133)  (35,792)  -  -  -  -  (156,925) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ (345,930)  (60,155)  -  3,878  4  (1,641)  (403,844) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ (2,290)  (1,398)  -  -  -  (49)  (3,737) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (492,439)  (123,237)  -  3,878  4  (2,038)  (613,832) 
รวม 1,398,863            1,279,015 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ได้มำจำก  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    กำรรวมธุรกิจ    (โอนออก)/  กำรแปลงค่ำ  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        ปรับปรุง  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2556            2556 

ราคาทุน               
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ช่ือทางการคา้ 195,913  134,486  -  -  -  6,347  336,746 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง 819,509  -  -  -  -  -  819,509  
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 443,017  143,748  1,423  (5,469)  28,960  1,085  612,764 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง 13,518  24,337  -  -  (29,690)  -  8,165 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ -  10,984  -  -  4,201  279  15,464 

รวมราคาทุน 1,570,611  313,555  1,423  (5,469)  3,471  7,711  1,891,302 
              
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (9,866)  (4,933)  -  -  -  -  (14,799) 
ช่ือทางการคา้ -  (7,914)  -  -  -  (373)  (8,287) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก ีย่วขอ้ง (85,340)  (35,793)  -  -  -  -  (121,133) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ (288,501)  (62,742)  -  5,469  266  (422)  (345,930) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ -  (716)  -  -  (1,436)  (138)  (2,290) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (383,707)  (112,098)  -  5,469  (1,170)  (933)  (492,439) 
รวม 1,186,904            1,398,863 
             
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม             

2557           พนับาท  123,237 
2556           พนับาท  112,098 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลอื  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2557        2557 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 183,725  9,005  (2,137)  12,064  202,657 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 10,287  11,919  -  (12,064)  10,142 
รวมราคาทุน 194,012  20,924  (2,137)  -  212,799 

          
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  (125,350)  (21,647)  40  -  (146,957) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (125,350)  (21,647)  40  -  (146,957) 

รวม 68,662        65,842 
 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลอื  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2556        2556 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 147,537  8,862  -  27,326  183,725 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง 13,518  24,225  -  (27,456)  10,287 
รวมราคาทุน 161,055  33,087  -  (130)  194,012 

          
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ (108,888)  (16,462)  -  -   (125,350) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (108,888)  (16,462)  -  -  (125,350) 

รวม 52,167        68,662 
       
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม       

2557       พนับาท  21,647 
2556       พนับาท  16,462 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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16. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 528,749  579,045  133,422  133,001 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (666,715)  (675,834)  -  - 
รวม (137,966)  (96,789)  133,422  133,001 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ณ วันที ่  บันทกึใน  บันทกึใน  ผลต่ำงจำกกำร  ณ วันที ่ 
 1 มกรำคม  

2557  
ก ำไรหรือขำดทนุ  ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ 

 
แปลงค่ำ 
งบกำรเงิน  

31 ธันวำคม  
2557 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  -  8,495 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 707  -  -  -  707 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 268,729  (68,458)  24,183  193  224,647 
ขาดทุนสะสมยกมา 301,114  (5,608)  -  (606)  294,900 

รวม 579,045  (74,066)  24,183  (413)  528,749 
          
หนี้ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการปรับปรุง 
  มูลค่ายุติธรรมจากการรวมกจิการ) 

 
(587,642) 

  
(191) 

  
- 

  
2,646 

  
(585,187) 

อ่ืนๆ (88,192)  6,457  -  207  (81,528) 
รวม (675,834)  6,266  -  2,853  (666,715) 

รวม (96,789)        (137,966) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ณ วันที่      ผลต่ำงจำกกำร  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  

2556  
บันทกึใน 

ก ำไรหรือขำดทนุ 
 ได้มำจำก 

กำรรวมธุรกจิ  
แปลงค่ำ 
งบกำรเงิน  

31 ธันวำคม  
2556 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  -  8,495 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,053  (346)  -  -  707 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 265,923  2,964  -  (158)  268,729 
ขาดทุนสะสมยกมา 219,445  73,460  -  8,209  301,114 

รวม 494,916  76,078  -  8,051  579,045 
          
หนี้ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการปรับปรุง 
  มูลค่ายุติธรรมจากการรวมกจิการ) 

 
(538,671) 

  
(48,971) 

  
- 

  
- 

  
(587,642) 

อ่ืนๆ (108,824)  21,510  -  (878)  (88,192) 
รวม (647,495)  (27,461)  -  (878)  (675,834) 

รวม (152,579)        (96,789) 
 

 
 หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ณ วนัที่  บันทึกใน  บันทึกใน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 
 2557      2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  -  8,495 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 124,506  (3,645)  4,066  124,927 
รวม 133,001  (3,645)  4,066  133,422 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ณ วนัที่  

1 มกรำคม  
2556 

 บันทึกใน 
ก ำไรหรือขำดทุน 

 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม  

2556 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495  -  8,495 
ส ารองและประมาณการหน้ีสินอ่ืน 109,497    15,009  124,506 
รวม 117,992  15,009  133,001 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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17. หน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  5,946,192  3,861,456  959,000  1,215,000 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  2,308,541  696,382  1,576,000  - 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,899,591  1,597,212  1,899,591  1,499,612 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4 -  -  741,603  808,139 
รวมส่วนที่หมุนเวียน  10,154,324  6,155,050  5,176,194  3,522,751 

   
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   5,775,116  7,622,464  3,000,000  4,576,000 
หุน้กู ้  999,539  2,898,113  999,539  2,898,113 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  6,774,655  10,520,577  3,999,539  7,474,113 
รวม  16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,996,864 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  10,154,324  6,155,050  5,176,194  3,522,751 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,774,655  10,520,577  3,999,539  7,474,113 
รวม 16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,996,864 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หุ้นกู้ 
 หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

    หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2557  2556  2557  2556 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินตน้  1,900,000  1,597,600  1,900,000  1,500,000 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสมของ

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 
  

(409) 
  

(388) 
  

(409) 
  

(388) 
รวมส่วนที่หมุนเวียน  1,899,591  1,597,212  1,899,591  1,499,612 
         
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินตน้  1,000,000  2,900,000  1,000,000  2,900,000 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสมของ

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 
  

(461) 
  

(1,887) 
  

(461) 
  

(1,887) 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  999,539  2,898,113  999,539  2,898,113 
รวม  2,899,130  4,495,325  2,899,130  4,397,725 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้บบไม่มีหลกัประกนัโดยมีรายละเอยีด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 
วันที่ออกหุ้นกู้  2557  2556 อัตรำดอกเบ้ีย ก ำหนด  ก ำหนด 

 จ ำนวนเงิน  จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) ช ำระดอกเบ้ีย  ช ำระคนื 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       
พฤษภาคม 2554 -  1,500 ลา้นบาท 3.77 ทุกงวด 6 เดือน  พฤษภาคม 2557 
กรกฎาคม 2553 1,900 ลา้นบาท  - 3.45 ทุกงวด 6 เดือน  กรกฎาคม 2558 

        
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี       
กรกฎาคม 2553 -  1,900 ลา้นบาท 3.45 ทุกงวด 6 เดือน  กรกฎาคม 2558 
พฤษภาคม 2554 1,000 ลา้นบาท  1,000 ลา้นบาท 3.98 ทุกงวด 6 เดือน  พฤษภาคม 2559 
รวม 2,900 ล้ำนบำท  4,400 ล้ำนบำท     

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในอตัราส่วนไม่เกิน 1.75 ต่อ 1            
โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจ าปีส าหรับหุ้นกู้ท ั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั                 
มีอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนด  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหุน้กูท่ี้ค  ้าประกนัโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 61,000 
ลา้นเวยีดนามดอง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากถวัเฉลี่ยของ
ธนาคาร 4 แห่ง บวก 4% ต่อปี ดงัน้ี 

วันที่ออกหุ้นกู้    2556 อัตรำดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย  ก ำหนดช ำระคนื 
   จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี)    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี        
พฤศจิกายน 2554   97.60 ลา้นบาท 11.875 ทุกงวด 6 เดือน  พฤศจิกายน 2557 

รวม   97.60 ล้ำนบำท     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจ านวนเงิน 5,946 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.12 - 6.30 ต่อปี 
และจ านวนเงิน 959 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.12 ต่อปี ตามล าดบั เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวน้ี 
ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจ านวนเงิน 3,861 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.10 - 8.00 ต่อปี 
และจ านวนเงิน 1,215 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 - 2.80 ต่อปี ตามล าดบั เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวน้ี ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน ยกเวน้เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินของ Ichiban Company Limited มีการค ้าประกนัการกู้ยืมเงินโดยผูถ้ือหุ้นรายย่อยของบริษทั
ดงักล่าวเตม็จ านวนเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินกูย้ืมระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,500 ลา้นบาท (2556 : 
1,500 ล้านบาท)  เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีที่ 5 นบัจากวนัเบิกเงินกู้
งวดแรกและช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.60 ต่อปี  
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ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,500 ลา้นบาท (2556 : 
1,500 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีท่ี 4 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี 

ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงินรวม 2,500 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดคงคา้งจ านวน 1,576 ลา้นบาท (2556 : 
1,576 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในปีท่ี 5 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก
และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.59 ต่อปี  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

2) เงินกูย้ืมระยะยาวของ บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 525 ลา้นบาท (2556 : 600 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็น
รายงวด 18 งวด และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.55 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 600 ลา้นบาท (2556 : 600 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็น
รายงวด 18 งวด และช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.38 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายงวด 18 งวด และ
ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.21 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 800 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เป็นจ านวนเงิน 360 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายงวด 18 งวด และ
ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 
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3) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Malaya-Vietnam Glass Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัของบริษทัย่อย ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ยืมจ านวนเงิน 17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา 
สามารถเบิกเงินกูไ้ดท้ ั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเวยีดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556  เป็นจ านวนเงิน 0.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และจ านวนเงิน 244,684.65 ลา้นเวยีดนามดอง มีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน โดยไดรั้บระยะเวลาผ่อนผนั 21 เดือนแรก มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืมจ านวนเงิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา สามารถ
เบิกเงินกู้ไดท้ ั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเวียดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  
เป็นจ านวนเงิน 31,238.89 ลา้นเวยีดนามดอง มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี โดยไดรั้บระยะเวลาผ่อนผนัในปีแรก                 
มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งองิกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืน
เงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

4) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Malaya Glass Products Sdn Bhd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัของบริษทัย่อย ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืมจ านวนเงิน 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีขอ้ก าหนดตามสัญญา สามารถ
เบิกเงินกู้ได้ทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและริงกิตมาเลเซีย โดยมียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 8.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูข้องธนาคารบวกร้อยละ 2.25 ต่อปี  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 
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5) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Thai Corp International (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัยอ่ยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกู้ยืม จ านวนเงิน 580 ล้านเวียดนามดอง มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี                    
31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 110.20 ลา้นเวียดนามดอง มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย                   
ร้อยละ 20 ต่อปี และปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียรายเดือนตามอตัราของ Bank for Foreign Trade of Vietnam 
ซ่ึงไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทั้งจ  านวนในระหวา่งปี 2557 

6) เงินกู้ยืมระยะยาว ของ Ichiban Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 1.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2556 : 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีก าหนด
ระยะเวลา 6 ปี มีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัตน้ทุนทางการเงินของธนาคารบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี โดย เงินกู้ยืม 
ระยะยาวข้างต้น มีการน าสิทธิการเช่าท่ีดินมูลค่าตามบญัชี จ านวน 40 ล้านบาท และอาคารมูลค่า          
ตามบญัชีจ านวน 132 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัการกูย้ืมเงินตามท่ีระบุในหมายเหตุขอ้ 13 

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี มีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพย์อื่นไปค ้าประกนัการกู้ยืมเงิน 
อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาระบุใหบ้ริษทัย่อยมีภาระในการจดัหาสินทรัพยม์าค ้าประกนัในภายหลงั 

7) เงินกู้ยืมระยะยาว ของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 160 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 4.60 ลา้นบาท (2556 : 57.88 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.37 ต่อปี 
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เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 140 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จ านวนเงิน 99.12 ลา้นบาท (2556 : 134.16 ล้านบาท) มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.16 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

8) เงินกูย้ืมระยะยาว ของบริษทัไทย มาลายา กลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ย เงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท วงเงินกู้ยืม จ านวนเงิน 1,500 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นจ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท (2556 : 1,500 ล้านบาท) ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 4 ปี ช าระดอกเบ้ีย 
ในอตัราคงท่ีร้อยละ 3.88 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ์ื่นไปค ้าประกนั
การกูย้ืมเงิน 

9) เงินกูย้ืมระยะยาวของ BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย วงเงินกูย้ืม จ านวนเงิน 2.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี
ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 32,878 ลา้นบาท 
และ 10,958 ลา้นบาท ตามล าดบั (2556: 26,578 ล้านบาท และ 1,879 ล้านบาท ตามล าดับ)  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 16,261,210  16,413,374  9,175,733  10,966,864 
สกุลเงินเวียดนามดอง 312,395  204,649  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 355,374  57,604  -  - 
รวม 16,928,979  16,675,627  9,175,733  10,966,864 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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18. เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 
เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 239,071  279,556  1,803,321  2,003,375 
กิจการอื่นๆ  4,574,183  4,814,237  1,013,277  816,255 
รวม  4,813,254  5,093,793  2,816,598  2,819,630 
 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 3,119,140  2,774,045  2,349,057  2,467,582 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,433,719  1,759,160  346,588  249,159 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น 6,359  208,869  5,279  1,436 
สกุลเงินยโูร 87,690  121,287  66,175  85,550 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 61,061  21,213  44,908  9,972 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 67,847  62,990  3,788  - 
สกุลเงินเวียดนามดอง 34,491  139,936  -  - 
อื่นๆ 2,947  6,293  803  5,931 
รวม 4,813,254  5,093,793  2,816,598  2,819,630 
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19. เจ้ำหน้ีอื่น  
เจา้หน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
เจา้หน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 15,153  18,535  71,305  51,236 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์  62,968  108,316  9,794  4,293 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเงินลงทุน  211,449  255,588  -  - 
รายไดรั้บล่วงหนา้  108,720  208,040  52,545  55,404 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  97,796  106,505  93,182  99,049 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย  194,217  125,132  2,309  2,062 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคา้งจ่าย  45,635  90,200  20,200  65,293 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์คา้งจ่าย  284,300  242,393  174,726  212,056 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  235,014  201,367  112,647  116,166 
ค่าระวางและค่าขนส่งคา้งจ่าย  131,779  111,284  30,725  34,721 
ค่าภาษีรอน าส่ง  163,372  131,930  50,690  43,752 
อื่นๆ  1,661,721  1,713,271  302,710  275,027 
รวม  3,212,124  3,312,561  920,833  959,059 

ยอดเจา้หน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน        
   ของบริษทัยอ่ย 3,031,884  2,977,636  895,425  956,050 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 34,050  56,595  21,738  2,642 
สกุลเงินยโูร 480  19,859  4  41 
สกุลเงินออสเตรเลีย 40,280  37,091  -  - 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 1,190  6,215  628  326 
สกุลเงินเวียดนามดอง 101,164  215,017  -  - 
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 2,804  -  2,804  - 
อื่นๆ 272  148  234  - 
รวม 3,212,124  3,312,561  920,833  959,059 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 474,132  461,341  166,570  132,771 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 123,986  179,460  20,523  21,309 
รวม 598,118  640,801  187,093  154,080 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 66,607  55,530  16,338  13,068 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (11,525)  18,648  1,749  2,930 
รับรู้ใน (ก าไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 27,978  -  20,330  - 

รวม 83,060  74,178  38,417  15,998 
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โครงการส ารองบ าเหน็จพนักงาน  
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัที่ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 474,132  461,341  166,570  132,771 
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน 474,132  461,341  166,570  132,771 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 461,341   455,415  132,771  130,399 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (81,032)  (49,548)  (2,869)  (10,696) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

66,607 
 

27,978 

 55,530 
 

- 

 16,338 
 

20,330 

 13,068 
 

- 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (762)  (56)  -  - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 474,132  461,341  166,570  132,771 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 48,416  38,550  10,368  8,394 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 18,191  16,980  5,970  4,674 
รวม 66,607  55,530  16,338  13,068 

ค่าใชจ่้ายดงักลา่วขา้งตน้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
        
ตน้ทุนขาย 39,358  30,465  49  32 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,115  6,826  4,755  4,615 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,134  18,239  11,534  8,421 
รวม 66,607  55,530  16,338  13,068 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
อตัราคิดลด  (ร้อยละ) 4.00  4.00  4.00  4.00 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.00 - 5.50  4.00 - 5.50  5.00  4.82 
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21. ทุนจดทะเบียน และใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
21.1 ทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,668,125,000 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผู ้บริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย บริษทั
ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 46,170,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,668,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,621,955,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั บริษทัด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 

(2) อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจ านวน 392,434,444 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,621,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,014,389,444 บาท เพ่ือรองรับโครงการ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยคร้ังท่ี 4 
และคร้ังท่ี 5 ภายใตโ้ครงการ BJC ESOP 2012 และเพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บริษทั
ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2557 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั ดงัน้ี 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

การเปล่ียนแปลง  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

ทุนท่ีออกและ 
ช าระแลว้ใหม่ 

รายละเอียด 

    
3 มีนาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 

17,900 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,459,100 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 10 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 เมษายน 2557  เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 
3,100 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,462,200 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 11 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 
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วนัท่ีจดทะเบียนกบั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

การเปล่ียนแปลง 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

ทุนท่ีออกและ 
ช าระแลว้ใหม่ 

รายละเอียด 

    
2 พฤษภาคม 2557  เพ่ิมทุน-หุน้สามญั 

16,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,478,800 บาท  เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 12 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

2 มิถุนายน 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
112,600 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,591,400 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 13 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 กรกฎาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
281,100 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,590,872,500 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 14 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 สิงหาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
1,228,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

1,592,100,500 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 15 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 กนัยายน 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
73,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,173,800 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 16 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 ตุลาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
37,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,211,000 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 17 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

1 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมทุน-หุน้สามญั  
10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

1,592,221,000 บาท เป็นผลมาจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 18 ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 
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21.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
(1) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ท างาน (โครงการ BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1) จ านวนไม่เกิน 16 ลา้นหน่วย อตัราการใช้สิทธิท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิท่ี 40.46 บาทต่อหุ้นสามญั อายุใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิท่ีส าคญัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
1 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามส่วน
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 
แต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
2 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดเ้พ่ิมอกีในจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามส่วน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละ
รายไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
3 ปี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทัซ่ึงรวมถึง
ส่วนท่ีไม่ไดมี้การใช้สิทธิในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัย่อย จะสามารถใชสิ้ทธิจนกวา่จะครบอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขในการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็น
ผูบ้ริหารและพนกังานในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้น 

(2) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 คร้ังท่ี 2) โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติท่ีประชุมในคราวแรก 
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(3) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 คร้ังท่ี 3) โดยมีเง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติท่ีประชุมในคราวแรก 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

โครงการ 
อายุสัญญา 

(ปี) วนัท่ีใหสิ้ทธิ วนัท่ีหมดอายุ 
จ านวนสิทธิ 
ท่ีออก (หน่วย)  

อตัราการใชสิ้ทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ
(บาทต่อหุน้) 

BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1 5 15 พ.ค. 55 15 พ.ค. 60 14,800,000 1 40.46 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 2 5 18 มิ.ย. 56 18 มิ.ย. 61 10,000,000 1 68.43 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 3 5 15 พ.ค. 57 15 พ.ค. 62 9,030,000 1 42.29 

มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าโดยวธีิ Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน ดงัน้ี 

BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 1 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 40.25 40.25 40.25 
ราคาใชสิ้ทธิ 40.46 40.46 40.46 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 33.74% 33.74% 33.74% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.78% 1.78% 1.78% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.83% 3.83% 3.83% 

 
BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 52.00 52.00 52.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 68.43 68.43 68.43 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 36.39% 36.39% 36.39% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.71% 1.71% 1.71% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.84% 3.84% 3.84% 
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BJC ESOP 2012 คร้ังท่ี 3 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 44.00 44.00 44.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 49.29 49.29 49.29 
ค่าความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดหวงั 36.91% 36.91% 36.91% 
ช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะมีผูม้าใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.91% 1.91% 1.91% 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง 3.46% 3.46% 3.46% 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 2557  2556 
 จ านวน 

สิทธิซ้ือหุน้ 
(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  

(บาทต่อหุน้) 

 จ านวน 
สิทธิซ้ือหุน้ 
(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 

(บาทต่อหุน้) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 21,605,200  53.41  14,438,900  40.46 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ 9,030,000  49.29  10,000,000  68.43 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถูกริบ (1,761,460)  57.02  (517,500)  40.46 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีการใชสิ้ทธิ (1,779,800)  40.65  (2,316,200)  40.46 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 27,093,940  52.65  21,605,200  53.41 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
ล าดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จ านวนที่ใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัที่ใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัที่ใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2555  17,900  3 มี.ค. 2557  47.50 
  3,100  1 เม.ย. 2557  49.75 
  16,600  2 พ.ค. 2557  47.50 
  112,600  2 มิ.ย. 2557  47.00 
  281,100  1 ก.ค. 2557  46.00 
  1,228,000  1 ส.ค. 2557  54.75 
  73,300  1 ก.ย. 2557  47.50 
  37,200  1 ต.ค. 2557  45.75 
  10,000  8 ธ.ค. 2557  40.50 
  1,779,800     
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
ล าดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให ้ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2555  2,096,400  3 มิ.ย. 2556  58.00 
  132,800  1 ก.ค. 2556  48.00 
  25,300  1 ส.ค. 2556  44.50 
  19,700  2 ก.ย. 2556  38.25 
  2,500  1 ต.ค. 2556  46.25 
  17,500  1 พ.ย. 2556  48.00 
  22,000  2 ธ.ค. 2556  45.50 
  2,316,200     

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัเท่ากบั 52.65 บาท 
และ 53.41 บาท ตามล าดบั และอายุสัญญาคงเหลือถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 3.40 ปี และ 3.87 ปี ตามล าดบั 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย 
จ านวน 173.92 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษทั บีเจซี 
มาเฮ เมดิคอล จ ากดั จากสัดส่วนร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 โดยมีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 3.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิม
สัดส่วนของเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัย่อยเพ่ิมข้ึนจ านวน 1.16 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย 
จ านวน 172.76 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัไดเ้พ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน Thai An 
Vietnam Trading Company Limited จากสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีส่วนต ่ากว่า
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยดว้ยจ านวนดงักล่าว 
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ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 
ส่วนเกินทุนจากการบริจาคจ านวนเงิน 37 ลา้นบาท เป็นเงินท่ีไดรั้บจากกรรมการบริษทั ท่ีไดก้ าไรจากการจ าหน่าย     
หุน้เพ่ิมทุนของบริษทัในปี 2537 จ านวน 397,104 หุน้ ท่ีเหลือจากการจองซ้ือและจ าหน่ายต่อประชาชนทัว่ไป
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนเกินทุนจากการบริจาคน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัย่อยจ านวน 32 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถ้ือหุน้ในงบการเงินรวมตามแนวทางปฏิบติัส าหรับหุน้ซ้ือคืน และจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนส ำรอง 
ทุนส ารองประกอบดว้ย 

การจัดสรรก าไรและ/หรือ ก าไรสะสม 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ทุนส ารองเพื่อขยายกิจการ 
ส ารองเพ่ือขยายกิจการประกอบดว้ยส ารองภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัสรรข้ึน เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในอนาคต ส ารองเพ่ือขยายกิจการน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ประกอบด้วยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมด                  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทั 

(ก าไร)ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด 
(ก าไร)ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของผู ้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกก าหนดและเขา้เง่ือนไขเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจ 
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทั                  
เป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

นโยบายการบญัชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก             
ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  
ส่วนงาน 1 สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์
ส่วนงาน 2 สินคา้และบริการทางอุปโภคบริโภค 
ส่วนงาน 3 สินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบัลูกคา้
บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วม 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงาน โดยการเปลี่ยนแผนกไลฟ์สไตล ์จากส่วนงาน 2 ไปรวมในส่วนงานอื่นๆ  เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้น รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงาน มีดงัน้ี 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 ส่วนงำน 2 อ่ืนๆ 
ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,763.7  15,722.9  2,700.0  1,740.8 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 206.4  215.5  1,499.6  1,494.3 
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีที่รายงาน 550.6  566.2  689.6  674.0 

24. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 56,275  50,305  56,275  50,305 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2,805  2,506  2,805  2,506 
เงินส ารองบ าเหน็จพนกังาน 1,792  1,434  1,792  1,434 
เงินส ารองโครงการผลประโยชน์อื่น 19,854  10,271  19,854  10,271 
อื่นๆ 63  50  63  50 
 80,789  64,566  80,789  64,566 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
พนักงานอ่ืน        
เงินเดือนและค่าแรง 3,801,044  3,355,092  1,008,052  975,935 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 135,262  120,732  45,060  37,373 
เงินส ารองบ าเหน็จพนกังาน 64,815  54,096  14,546  11,634 
เงินส ารองโครงการผลประโยชน์อื่น 48,188  84,988  28,100  54,106 
อื่นๆ 200,616  166,276  104,708  91,746 
 4,249,925  3,781,184  1,200,466  1,170,794 
        
รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 4,330,714  3,845,750  1,281,255  1,235,360 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัได้จ ัดตั้ งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมัครใจ                  
ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 
ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังาน 
ทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
งบการเงินไดร้วมการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 ดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป         
   และงานระหว่างท า  101,751  (598,538)  (62,580)  (105,323) 
สินคา้ท่ีซ้ือมาเพื่อขาย  11,423,135  10,827,365  15,811,031  16,924,954 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  14,317,343  11,818,505  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,274,433  2,022,222  113,861  100,754 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 24 4,330,714  3,845,750  1,281,255  1,235,360 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  -  -  -  15,736 
อื่นๆ  8,821,316  11,232,619  2,561,716  3,007,923 
รวม  41,268,692  39,147,923  19,705,283  21,179,404 

26. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
         

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  395,621  617,712  18,239  231,095 
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนัทึกต ่าไป (สูงไป)  41,284  (2,511)  44,924  (3,257) 
รวม  436,905  615,201  63,163  227,838 

         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 16        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว  43,617  (48,617)  (421)  (15,009) 
รวม  43,617  (48,617)  (421)  (15,009) 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  480,522  566,584  62,742  212,829 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2557  2556 
 อตัราภาษ ี  จ านวน  อตัราภาษ ี  จ านวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
ก าไรส าหรับปี   1,856,020    2,614,666 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   480,522    566,584 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,336,542    3,181,250 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  467,308  20  636,250 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (5,424)    (20,014) 
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (185,017)    (116,854) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   82,909    38,296 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (58,009)    (62,791) 
ขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ช ้   142,931    103,030 
อื่นๆ   35,824    (11,333) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21  480,522  18  566,584 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2557  2556 
 อตัราภาษ ี  จ านวน  อตัราภาษ ี  จ านวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
ก าไรส าหรับปี   1,251,927    1,839,173 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   62,742    212,829 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   1,314,669    2,052,002 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  262,934  20  410,400 
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (252,762)    (203,729) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   13,988    10,627 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน   (1,855)    (1,212) 
อื่นๆ   40,437    (3,257) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 5  62,742  10  212,829 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม 2555 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30              
เป็นร้อยละ 23 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของ
ก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ดงันั้น บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจึงไดใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการค านวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษีดงักล่าว  

27. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษและประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จ ำกดั 

1541(2)/2547  
ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2547 

การผลิตกระดาษอนามยั (ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                     
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ   
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ
นั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกนิจ านวน 1,207 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีจะเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ี
แทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการ ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิ
ประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 

(ง) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปาเป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 

99 
 

 

บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
1875(2)/2547 
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2547 

การผลิตเยื่อกระดาษ (ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                      
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกนิจ านวน 
468 ล้านบาท ทั้ งน้ีจะเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและ               
ทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการ ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิ
ประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 

(ง) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปาเป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

 
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ำกดั   

1585(2)/2550 
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2550 

การผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียม ประเภท 4.18 
กจิการผลิตภาชนะบรรจุ
ส่ิงของท่ีท าจากโลหะ 

(ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ                         
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                 
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 

   
 

1021(2)/2556 
ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2555) 

การผลิตฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กจิการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทั้งช้ินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
1540(2)/2556 
ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี 13 มีนาคม 2556) 

การผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียมและฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กจิการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทั้งช้ินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ เค ร่ืองจักร ท่ีได้รับอนุมั ติ               
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก  าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น อย่างไรกต็ามภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้จะต้อง
รวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหัก
ออกจากก  าไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานบั 

   
บริษัท ไทย มำลำยำ กลำส จ ำกดั   

2089(2)/2548 
ลงวนัท่ี1 ธันวาคม 2548 
 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ             
ท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เ งินได้นิติบุคคล                       
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
 

1903(2)/2555 
 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม               
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกจิการ
ท่ีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและ            
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

   
2050(2)/2556 
 ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและ             
ทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
มีก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
 

2241(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

 
2242(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

 
2243(2)/2557 
ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกจิการ 
ท่ีไดรั้บส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ี เก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 
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บัตรส่งเสริมเลขที ่/ ลงวันที ่ ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีส่ ำคญั 

บริษัท บีเจซี ดำนอน แดร่ี จ ำกดั 
1683(2)/2550 
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 

การผลิตนมเปร้ียวและ 
โยเกร์ิต ประเภท 1.11 
กจิการผลิตหรือถนอม
อาหารหรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหารโดยใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั (ยกเวน้การ
ผลิตน ้าด่ืม ลูกอม และ
ไอศกรีม) 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก  าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก  าหนดเวลา 8 ปี  นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีประกอบกจิการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลานั้นไปหักออกจาก
ก  าไรสุทธิท่ีเก ิดข้ึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ก  าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลานั้น 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

28. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้โดยแสดงการค านวณ ดงัน้ี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน        
ก  าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  1,679,502  2,425,974  1,251,927  1,839,173 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั 1,591,226  1,589,432  1,591,226  1,589,432 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 1.0555  1.5263  0.7868  1.1571 
        
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณก  าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1,591,226  1,589,432  1,591,226  1,589,432 
ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 1,407  3,600  1,407  3,600 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัคงเหลือ          

ณ วนัส้ินงวดปรับลด 1,592,633  1,593,032  1,592,633  1,593,032 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 1.0545  1.5229  0.7861  1.1545 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดเกิดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ที่ 21 
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29. เงินปันผล 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 557.06 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,335.95 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดจ่้ายเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 699.77 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 
2556 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 636.18 ลา้นบาทโดยเงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2556 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 699.77 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,334.03 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงไดจ่้ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 508.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 
2555 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอกีในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 825.83 ลา้นบาทโดยเงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้  

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนที่ส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 103

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 

104 
 

การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญั 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17)  กลุ่มบริษทัมีการดูแลความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียมา
โดยตลอด โดยปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ีและอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และกลุ่มบริษทั
สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ดา้นการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ในการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงที่ครบก าหนดช าระ   
 ทีแ่ทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
   
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.74  5,946,192  -  5,946,192 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี 3.55  2,308,541  -  2,308,541 

หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.45  1,899,591  -  1,899,591 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.65  -  5,775,116  5,775,116 
หุน้กู ้ 3.98  -  999,539  999,539 

รวม   10,154,324  6,774,655  16,928,979 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำรเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
   
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.48  3,861,456  -  3,861,456 
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก  าหนดช าระ        
ภายในหน่ึงปี 6.04  696,382  -  696,382 

หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.27  1,597,212  -  1,597,212 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.99  -  7,622,464  7,622,464 
หุน้กู ้ 3.64  -  2,898,113  2,898,113 

รวม   6,155,050  10,520,577  16,675,627 
 

หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
    
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.12  959,000  -  959,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.59  1,576,000  - 

 
1,576,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1.20  741,603  -  741,603 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.45  1,899,591  -  1,899,591 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.70  -  3,000,000  3,000,000 
หุน้กู ้ 3.98  -  999,539  999,539 
รวม   5,176,194  3,999,539  9,175,733 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบก าหนดช าระ   
 ที่แทจ้ริง    หลงัจาก 1 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)  ภายในหน่ึงปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
    
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.45  1,215,000  -  1,215,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1.40  808,139  -  808,139 
หุน้กูท้ี่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.77  1,499,612  -  1,499,612 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.66  -  4,576,000  4,576,000 
หุน้กู ้ 3.64  -  2,898,113  2,898,113 
รวม   3,522,751  7,474,113  10,996,864 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้           
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผล
มาจากการมีสินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และภาระผูกพนัท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีการท า
สัญญาป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
   
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 478,204  386,019  1,063  539 
ลูกหน้ีการคา้ 6 448,515  225,477  119,509  85,030 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 17 (355,374)  (57,604)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (1,433,719)  (1,759,160)  (346,588)  (249,159) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (34,050)  (56,595)  (21,738)  (2,642) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (896,424)  (1,261,863)  (247,754)  (166,232) 
         

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (532,012)  (426,263)  (233,886)  (230,802) 
ประมาณการยอดขายสินคา้  109,249  148,361  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (1,319,187)  (1,539,765)  (481,640)  (397,034) 
         

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  940,507  470,781  147,853  53,052 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ  (142,855)  (335,105)  -  (297,436) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (521,535)  (1,404,089)  (333,787)  (641,418) 
   

สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น         
เจา้หน้ีการคา้ 18 (6,359)  (208,869)  (5,279)  (1,436) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (6,359)  (208,869)  (5,279)  (1,436) 
         

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (49,450)  (17,470)  (23,395)  (17,353) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (55,809)  (226,339)  (28,674)  (18,789) 
         

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  37,193  37,244  10,564  2,836 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (18,616)  (189,095)  (18,110)  (15,953) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
   
สกุลเงินยูโร         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 130  161  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 4,770  14,046  77  182 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (87,690)  (121,287)  (66,175)  (85,550) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (480)  (19,859)  (4)  (41) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (83,270)  (126,939)  (66,102)  (85,409) 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (92,389)  (1,062,299)  (42,705)  (48,588) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (175,659)  (1,189,238)  (108,807)  (133,997) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  76,294  29,938  42,789  25,865 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (99,365)  (1,159,300)  (66,018)  (108,132) 
   
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 4,465  13,126  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 29,898  33,222  6,421  4,439 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (61,061)  (21,213)  (44,908)  (9,972) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (1,190)  (6,215)  (628)  (326) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (27,888)  18,920  (39,115)  (5,859) 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (19,607)  (7,927)  (8,498)  (3,940) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (47,495)  10,993  (47,613)  (9,799) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  48,759  7,531  39,580  4,816 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  1,264  18,524  (8,033)  (4,983) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557



 
บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
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หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
สกุลเงินเวียนดนามดอง         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 6,061  11,810  11  52 
ลูกหน้ีการคา้ 6 264,167  154,787  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 17 (312,395)  (204,649)  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (34,491)  (139,936)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (101,164)  (215,017)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (177,822)  (393,005)  11  52 
         
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  -  -  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (177,822)  (393,005)  11  52 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (177,822)  (393,005)  11  52 
 
สกุลเงินต่างประเทศอ่ืน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 761  734  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 6 2,606  14,570  55  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18 (70,794)  (69,283)  (4,591)  (5,931) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 (43,356)  (37,239)  (3,038)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ีควำมเส่ียง  (110,783)  (91,218)  (7,574)  (5,931) 
         
ประมาณการยอดซ้ือ  (13,361)  (21,410)  (203)  (349,023) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (124,144)  (112,628)  (7,777)  (354,954) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  3,541  18,682  3,050  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  (120,603)  (93,946)  (4,727)  (354,954) 
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ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดงัน้ี 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ านวน     จ านวน     

 เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม 

  
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 28,544 32.95 940,507  945,772 4,483 32.98 147,853  147,985 
เยนญ่ีปุ่น 131,188 0.28 37,193  36,389 37,920   0.28 10,564  10,415 
ปอนดส์เตอร์ลิง 53 51.43 2,726  2,713 44 50.80          2,235  2,225 
ยโูร 1,873 40.73 76,294  75,237 1,051 40.71 42,789  42,164 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,947 25.04 48,759  48,448 1,582 25.02 39,580  39,342 
ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ 24 33.96 815  799 24 33.96 815  799 
รวม   1,106,294  1,109,358   243,836  242,930 

           
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 4,328 33.01 142,855  142,927 - - -  - 
รวม   142,855  142,927   -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยอดคงเหลือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ านวน     จ านวน     

 เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า เงินตรา อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่าตาม  มูลค่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา  ยุติธรรม 

  
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 14,446 32.59 470,781  459,999 1,655 32.04 53,052  54,382 
เยนญ่ีปุ่น 118,000 0.32 37,244  37,544 9,033 0.31 2,836  2,833 
ปอนดส์เตอร์ลิง 350 50.58 17,703  18,996 - - -  - 
ยโูร 688 43.51 29,938  31,077 593 43.60 25,865  26,771 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 295 25.53 7,531  7,638 188 25.68 4,816  4,856 
ดอลลาร์ฮ่องกง 168 4.08 685  714 - - -  - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 29.40 294  293 - - -  - 
รวม   564,176  556,261   86,569  88,842 

           
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ           
ดอลลาร์สหรัฐ 10,369 32.32 335,105  341,487 9,200 32.33 297,436  303,747 
รวม   355,105  341,487   297,436  303,747 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดท่ีก าหนดโดยธนาคาร
ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีรายงาน  

นอกจากน้ี บริษทัย่อยหลายแห่งไดท้ าประกนัความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเขา้เง่ือนไขเป็นการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด โดยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสด  รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจดัท าและส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเกิดจากการท าสัญญา          
เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจ านวน 138.42 ลา้นบาท มูลค่าดงักล่าวจะทยอยรับรู้เป็นตน้ทุนของวตัถุดิบ
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไข       
ท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ           
โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีในรายงานไม่พบวา่
มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้
จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู ้ซ้ือและผู ้ขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนกนั  และสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ /
หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น และเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีราคาตามบญัชี 
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอย่างมีสาระส าคญั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอื่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น มีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานของหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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มูลค่ายุติธรรมของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
 มูลค่า

ยติุธรรม 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
 มูลค่า

ยติุธรรม 
หุ้นกู้        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2,899,130  2,928,861  2,899,130  2,928,861 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 4,495,325  4,511,473  4,397,725  4,413,873 

มูลค่ายุติธรรมของหุน้กูถ้ือตามราคาตลาดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีรายงาน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอื่น ส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไดแ้สดงไวแ้ลว้
ขา้งตน้ 

31. ภำระผูกพันกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
ภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่น 26,976  92,647  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 379,996  1,324,855  -  - 

รวม 406,972  1,417,502  -  -         
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 313,338  262,473  -  - 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 512,035  303,727  -  - 
เกินหา้ปี 417,031  172,843  -  - 
รวม 1,242,404  739,043  -  -   

ภาระผูกพันอ่ืนๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้        
   และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 61,884  797,544  2,623  8,854 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 466,838  878,391  162,202  288,168 
รวม 528,722  1,675,935  164,825  297,022 
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ภาระผูกพนัค่าลิขสิทธ์ิรายปีขั้นต ่าตลอดอายุสัญญากบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
 (ดอลลาร์สหรัฐ) 
ค่าลิขสิทธ์ิรายปีขั้นต ่า        

ภายในหน่ึงปี 720,000  640,000  -  - 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,864,000  2,267,945  -  - 
เกินกวา่หา้ปี 960,000  1,280,000  -  - 
รวม 3,544,000  4,187,945  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ประเภท
ค าสั่งซ้ือที่ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้จ านวนเงินรวม 67.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 837.02  ลา้นเยนญี่ปุ่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัมีภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ประเภท
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้จ านวนเงินรวม 39.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 809.79 ลา้นเยนญี่ปุ่น 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
(1) เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/ 2558 มีมติไม่เห็นดว้ยใหบ้ริษทัและ/

หรือบริษทัย่อยเขา้ท ารายการซ้ือเงินลงทุนใน METRO Cash & Carry Vietnam Limited ภายใตเ้ง่ือนไขใหม่ 
ซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไขเดิมท่ีไดพิ้จารณาไปแลว้ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2557 รวมทั้งเง่ือนไข
เพ่ิมเติมท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

(2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลงทุนซ้ือหุน้เพ่ิมเติมในบริษทั 
ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ท่ีมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 250 ลา้นบาท  
เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
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 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวข้อง ตำมที่แสดงใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินของบริษัทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเกิดขึน้กบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยรำยกำรธุรกิจ
ที่ส ำคญั พร้อมรำยละเอียดของรำยกำร มีดงัตอ่ไปนี ้

1 รายการรายได้ 

1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม                6,389                   6,372  บริษัทฯ ขำยสนิค้ำและ

บริกำรให้กบับริษัทย่อย 
โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทนุ
กำรได้มำของสนิค้ำและ
บริกำรนัน้ 

2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง                1,042                   1,411  " 
3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง                4,956                   5,652  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง                4,620                 10,800  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง                   271                     179  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  
 

ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                5,620                   3,468  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง            815,006               398,456  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ  
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง                 (143)                   2,499  " 

9. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 323 - " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
10. BJC International Company 

Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 883                      507  บริษัทฯ ขำยสนิค้ำและ

บริกำรให้กบับริษัทย่อย 
โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทนุ
กำรได้มำของสนิค้ำและ
บริกำรนัน้ 

11. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์  

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -                     156  " 

12. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม -                     249  " 

13. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  
(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 586 - " 

14. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 222,784                  7,388  " 

15. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์)  

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม                4,201                   7,542  " 

16. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง                     92                     450  " 

17. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง       6,608        2,800  “ 

18. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง (2,327)  7,307  “ 

19. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 983                   3,911  " 
20. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
3,761  7,670 " 

21. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย  

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 8,278  16,612  “ 

22. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 7 - “ 
23. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม                7,025                   8,324  " 
24. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,926  3,102  " 

   รวมทัง้สิน้ 1,101,891 494,855  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

384 
 

- 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัโดยรำคำซือ้ขำย
ก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

   รวมทัง้สิน้                384  -  
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

5,608 5,658 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบับริษัทร่วมโดยรำคำ
ซือ้ขำยก ำหนดโดยบวก
ก ำไรจำกต้นทนุกำรได้มำ
ของสนิค้ำและบริกำรนัน้ 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6 - " 

   รวมทัง้สิน้ 5,614  5,658  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

516 83  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

173 166  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

229 199  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

4. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

459 392  " 

5. บจ. อธิมำตร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

391  435  " 

6. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

- 5  " 

7. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,191 - " 

8. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13,195  7,245  " 

9. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

213  172  " 

10. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  41  " 

11. บมจ. เบียร์ไทย (1991) ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

553,647  693,134  " 

12. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 
(1991)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

526,024  669,801  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
13. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

606                       474  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

14. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

754  3,976  " 

15. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

             94,946               112,626  " 

16. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,295  3,127  " 

17. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  49  " 

18. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

666  90  " 

19. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

28 - " 

20. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,664  3,394  " 

21. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

900 1,210  " 

22. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47 4  “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
23. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 

รีสอร์ทส ์ 
บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

509                21,418  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

24. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อยำ่งครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

531    - " 

25. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

283  363  " 

26. บจ. เฟ่ืองฟูอนนัต์  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

302 474  " 

27. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,363  821  " 

28. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเตด็ ผลติและจ ำหน่ำย
ไอศกรีม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7,422 - " 

29. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

429,750 245,264 " 

30. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,977  1,888  " 

31. บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ 
ดเิวลลอ็ปเม้นท์  

บริหำรอำคำรชดุ และ
รับเป็นท่ีปรึกษำให้
ค ำแนะน ำพำณิชยกรรม 
กำรบริหำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,685  1,557  " 

32. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   
 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,923  1,397  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
33. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,955 589  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

34. บจ. ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  30,502  " 

35. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป  
ซกัอบรีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

276                      187  " 

36. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

961  459  " 

37. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

489 583  " 

38. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

782                      591  " 

39. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39   -    " 

40. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

51 - " 

41. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

505  433  " 

42. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  (8) “ 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
43. บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร

ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

245  115  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

44. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

470  478  " 

45. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,446  840  " 

46. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

335  338  " 

47. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  26  " 

48. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47 - " 

49. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท 

ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

261 - " 

50. บจ. เอ็น.ซี.ซ.ี เอ็กซบิิชัน่  
ออกำไนเซอร์  

ให้บริกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนอำคำรและ
บริหำรโครงกำรตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  38  " 

51. บจ. เอ็น.ซี.ซ.ี อิมเมจ  ผู้ รับเหมำตดิตัง้และจดั
สถำนท่ีแสดนิทรรศกำร 
ก่อสร้ำง คหูำ  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  90  " 

52. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,694  1,840  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
53. บจ. นทีชยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
626  476  บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

54. บจ. แนตทรูำ (2008)  ธุรกิจพลงังำน ไบโอ
ดีเซล 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1    -    " 

55. บจ. หนองคำย คนัทรี กอล์ฟ
คลบั 

สนำมกอล์ฟ จดัสรร
ท่ีดนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

20 - " 

56. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,837 1,071 " 

57. บจ. น ำกิจกำร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,172    -    " 

58. บจ. น ำเมือง  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,107  338  " 

59. บจ. น ำนคร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  937  " 

60. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

               4,028   -    " 

61. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,973    -    " 

62. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,616   -    “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
63. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       5,305 859  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

64. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,627  226  " 

65. บจ. นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท  กิจกำรสนำมกอล์ฟ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,342  3,380  " 

66. บจ. นิวมลัตีไ้มน์ ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14,404 - " 

67. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,341  485  " 

68. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11,439  82,370  " 

69. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13,845  33,385  " 

70. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

131 - " 

71. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

193  236  " 

72. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4    -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
73. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
244  489  บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

74. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

172  1,655  " 

75. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,591 1,289  " 

76. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

631  965  " 

77. บจ. ป้อมเจริญ   จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

564  2,019  " 

78. บจ. ป้อมโชค  ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ 
เบียร์ โซดำ  น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,294  3,993  " 

79. บจ. ป้อมกิจ  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

621 2,874  " 

80. บจ. ป้อมคลงั  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,696  3,593  " 

81. บจ. ป้อมนคร  จ ำหน่ำยเบียร์และสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,188  5,884  “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
82. บจ. ป้อมพลงั   จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

632  1,438  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

83. บจ. โมเดร์ินเทรด แมนเนจ
เม้นท์ 

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

                  -  2,371  " 

84. บจ. ปรีดีประภำ  ธุรกิจโรงแรม  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  7  " 

85. บจ. ป้อมบรูพำ  จ ำหน่ำยสรุำในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,025  4,292  " 

86. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

869 340  " 

87. บจ. ควอลตีิ ้ไพน์แอปเปิล  
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลติสบัปะรด
กระป๋อง และน ำ้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

517    -    “ 

88. บจ. สรุำกระทงิแดง (1988)  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

920  1,092  " 

89. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (40)  1,501  " 

90. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

56  35  " 

91. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  5  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
92. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้ ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

93. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

447  459  " 

94. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,494  1,937  " 

95. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

387,324  281,957  " 

96. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

410  250  " 

97. บมจ. อำหำรสยำม   ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,610  21,972  " 

98. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                    5  (16) " 

99. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

429  402  " 

100. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

127  62  " 

101. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,248  1,574  “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

102. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,789 8,055  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

103. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

149    -    " 

104. บจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,949  5,112  " 

105. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ
เคร่ืองด่ืม  

ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ  
เบียร์ โซดำ  น ำ้ด่ืม 
เคร่ืองด่ืมทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

26 6  " 

106. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์  

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

43  60  " 

107. บจ. สรุำบำงย่ีขนั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

                   (7)  2,655  " 

108. บจ. สรุำพิเศษทพิรำช  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

689  343  " 

109. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

125  169  " 

110. บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  ผลติและจ ำหน่ำยสง่
เคร่ืองด่ืมทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,619    -    " 

111. บจ. สำธรทรัพย์สนิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

49 - " 

112. บจ. เอส เอ็ม เจ ซี ดเิวลลอป
เม้นท์ 

ร้ำนอำหำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

37 - " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

113. บจ. สนิสมนกึ ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

114. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,184  1,841  " 

115. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

4,036  3,304  " 

116. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและ ภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,314  15,698  " 

117. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำร 
ท่ีพกัอำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  216  " 

118. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

235  1,098  " 

119. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,735  1,729  " 

120. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,271  5,884  " 

121. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                      - 122  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

113. บจ. สนิสมนกึ ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

114. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,184  1,841  " 

115. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

4,036  3,304  " 

116. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและ ภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,314  15,698  " 

117. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำร 
ท่ีพกัอำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-  216  " 

118. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

235  1,098  " 

119. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,735  1,729  " 

120. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,271  5,884  " 

121. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                      - 122  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6,742  9,317  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

123. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,169  1,849  " 

124. บจ. ทีซีซี แลนด์  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195 451  " 

125. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์ 

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

289 - " 

126. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ 
 อินดสัเตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

73 108 " 

127. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48 - " 

128. บจ. ทีซีซี แลนด์ โลจิสตกิส์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17                           
-    

" 

129. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,514 1,268  " 

130. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

424 17,633  " 

131. บจ. แวลโูฮเทลส์  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        16  493  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

132. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

              162            2,812  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

133. บจ. ทีซีซีซีแอล นรำธิวำส  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

          88   11  " 

134. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            -            (1) " 

135. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  12        9  " 

136. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

         174       105  " 

137. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

              254        1,238  " 

138. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        6,027        9,644 " 

139. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            604      360  " 

140. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       2             38  " 

141. บจ. เทอรำโกร เทคโนโลยี  พฒันำระบบ
ชลประทำนและ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        1        4  “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

132. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

              162            2,812  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

133. บจ. ทีซีซีซีแอล นรำธิวำส  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

          88   11  " 

134. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            -            (1) " 

135. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  12        9  " 

136. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

         174       105  " 

137. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

              254        1,238  " 

138. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        6,027        9,644 " 

139. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

            604      360  " 

140. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

       2             38  " 

141. บจ. เทอรำโกร เทคโนโลยี  พฒันำระบบ
ชลประทำนและ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

        1        4  “ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

142. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส์  แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

  1         2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

143. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

      1,314   1,997  " 

144. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

125          551  " 

145. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,416  9,355  " 

146. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

207  54  " 

147. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

64,688  57,246  " 

148. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,204,697  4,261,287  " 

149. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำย 
ถงัไม้โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

150. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

35  -                             " 

151. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

494  406  " 

152. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,336  618  " 

153. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

370  355  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

154. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

592  326  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

155. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

258,086  301,469  " 

156. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,098  13,092  " 

157. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,699  7,544  " 

158. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

445  516  " 

159. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

97  58  " 

160. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,012  717  " 

161. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    204  " 

162. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

231  1,254  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

154. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

592  326  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

155. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

258,086  301,469  " 

156. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,098  13,092  " 

157. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,699  7,544  " 

158. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

445  516  " 

159. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

97  58  " 

160. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,012  717  " 

161. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    204  " 

162. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

231  1,254  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      

163. บจ. ทีซีซี พทัยา  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   12  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขายสินค้าและบริการ
ให้กบักิจการอื่นท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยราคาซือ้
ขายกําหนดโดยบวกกําไร
จากต้นทนุการได้มาของ
สินค้าและบริการนัน้ 

164. บจ. ทะเลวรรณ  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   13  " 

165. บจ. ไทย-ไลซาท  ตวัแทนจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

538  5  " 

166. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

52  11  " 

167. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,405  -   " 

168. บจ. ไทยโมลาส   ทําธุรกิจขาย
กากนํา้ตาล 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -   " 

169. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,534  -   " 

170. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์  
(ประเทศไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

300  -   " 

171. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์  
แวร์เฮ้าส์  

บริหารจดัการธุรกิจ
กระจายสินค้า 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22,510  -   " 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
172. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

173. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30,982  -    " 

174. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

18  -    " 

175. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

356  397  " 

176. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,271  3,494  " 

177. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48  -    " 

178. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

168  297  " 

179. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำร 
สนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

128  31  “ 

180. บจ. วนำ เบลล ์กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (172) 42  " 

181. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

271  786  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
172. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

173. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30,982  -    " 

174. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

18  -    " 

175. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

356  397  " 

176. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,271  3,494  " 

177. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

48  -    " 

178. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

168  297  " 

179. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำร 
สนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

128  31  “ 

180. บจ. วนำ เบลล ์กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (172) 42  " 

181. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

271  786  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
182. บจ. เวียงสริิ  ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

และสนำมกอล์ฟ 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,402  339  บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขำยสนิค้ำและบริกำร
ให้กบักิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำซือ้
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร
จำกต้นทนุกำรได้มำของ
สนิค้ำและบริกำรนัน้ 

183. บจ. เวร์ิลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย  ศนูย์หนงัสือ ให้เช่ำพืน้ท่ี  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,974  2,519  " 

184. บจ. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืมชกู ำลงั 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

46,426  85,035  " 

     รวมทัง้สิน้ 6,863,561  7,114,771    

1.2 รายการดอกเบีย้รับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 4,494  18,242  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด  

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 14,322  17,750  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 458  408  " 

4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 15  -    " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
5. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1,788  1,057  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1  6,261  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  -    " 

8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1  -    " 

9. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

3,786  5,177  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,742  " 

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 16,329  43,074  " 

12. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    3,469  “ 
13. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 488  298  " 

     รวมทัง้สิน้ 41,685  98,478    

1.3 รายการเงนิปันผลรับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 58,895  39,263  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 139,296  64,000  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
5. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1,788  1,057  บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้

จำกกำรให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยโดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 1  6,261  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  -    " 

8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1  -    " 

9. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

3,786  5,177  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,742  " 

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 16,329  43,074  " 

12. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    3,469  “ 
13. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 488  298  " 

     รวมทัง้สิน้ 41,685  98,478    

1.3 รายการเงนิปันผลรับ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 58,895  39,263  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 139,296  64,000  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 57,324  38,500  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล
ตำมอตัรำท่ีประกำให้กบั
ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 89,400  30,600  " 

5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,250  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 288,727  -    " 
7. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 136,036  84,940  " 

8. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 200,399  56,983  " 

9. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    11,108  " 

10. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 131,250  165,000  " 
11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง

แก้วไทย   
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 104,973  276,852  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,206,300  769,496    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
-    220,050  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตำมอตัรำท่ีประกำศ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน 

     รวมทัง้สิน้ -    220,050    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

38,400  14,400  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

19,110  14,700  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,000  1,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 58,510  30,100    

1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม -    42,694  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 18,071  19,784  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 18,804    15,163  " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,110  13,728  " 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
 สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 1,534  1,010  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

19,110  14,700  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับเงินปันผลตำมอตัรำ
ท่ีประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้น
รำยอ่ืน 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,000  1,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 58,510  30,100    

1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม -    42,694  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 18,071  19,784  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 18,804    15,163  " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,110  13,728  " 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
 สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 1,534  1,010  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,933  -    บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,959  4,457  " 

8. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 250  -    " 

9. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    242  " 

10. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 13,488  11,295  " 

11. BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -    694  " 

12. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 1,886  1,259  " 

13. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 14,170  12,084  " 

14. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 15,363  17,391  " 

15. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง          6,956  3,057  “ 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
1,115  1,736  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 47,377  49,714  " 

18. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 11,712  8,081  " 
19. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 15,665  10,561  " 

     รวมทัง้สิน้ 209,393  212,950    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,000  2,880  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกกิจกำรท่ี
ควบคมุร่วมกนัโดย
ค ำนวณจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้จริง 

     รวมทัง้สิน้ 3,000  2,880    
       

140 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
1,115  1,736  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่

บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัท
ย่อยโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 47,377  49,714  " 

18. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 11,712  8,081  " 
19. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 15,665  10,561  " 

     รวมทัง้สิน้ 209,393  212,950    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง

ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,000  2,880  บริษัทฯ เรียกเก็บคำ่
บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลคำ่บริกำรทำงบญัชี
และกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนกฎหมำย และงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกกิจกำรท่ี
ควบคมุร่วมกนัโดย
ค ำนวณจำกต้นทนุท่ี
เกิดขึน้จริง 

     รวมทัง้สิน้ 3,000  2,880    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

-    30  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เรียกเก็บคำ่บริหำรจดักำร 
(Management Fee) 
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก่ 
คำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคล คำ่บริกำรทำง
บญัชีและกำรเงิน 
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย 
และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัท
ร่วมโดยค ำนวณจำก
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

-    32  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

90  90  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

3,343  3,385  “ 

     รวมทัง้สิน้ 3,433  3,537    

1.5 รายการรายได้อ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,688  2,536  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน

จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 61  145  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 233  468  " 
 
 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 58,980  60,558  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 2  14  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 60  12  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 182,266  78,391  " 

8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง  (250) -    " 
9. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 

(ประเทศไทย) 
ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 320  -    " 

10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 

11. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม -    9  " 

12. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    60  " 

13. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 251  139  " 

14. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  38  " 

15. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 
16. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 36  2  " 

17. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 297  221  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 58,980  60,558  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

5. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 2  14  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 60  12  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 182,266  78,391  " 

8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง  (250) -    " 
9. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 

(ประเทศไทย) 
ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 320  -    " 

10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 

11. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม -    9  " 

12. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    60  " 

13. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 251  139  " 

14. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  38  " 

15. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2  8  " 
16. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 36  2  " 

17. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 297  221  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
18. บจ. ดสิทร่ี - ไทย  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

2  32  บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน
จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสญัญำ 

19. บจ. โกลด์ เมดอลเลี่ยน  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

2  22  " 

20. BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -   17  " 

21. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 316  181  " 
22. บจ. หนิอ่อนและศลิำ  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงอ้อม 2  2  " 
23. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 7  18  " 

24. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 1,553  2,935  " 

25. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    70  " 

26. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง -    535  " 
27. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
10  118  " 

28. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 2  2  " 

29. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 6,794  6,699  " 

30. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 20  76  " 
31. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 47  104  " 
32. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 11  120  " 

     รวมทัง้สิน้ 253,716  153,540    
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
102  112    บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืน

จำกกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

   รวมทัง้สิน้ 102 112  

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี ่เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

603  587  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกบริษัท
ร่วมตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 49 

2,124  1,922  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 50 

2  14  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว พลำสตกิ 
เศษวสัดใุช้แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6,435  4,636  “ 

   รวมทัง้สิน้ 9,164  7,159   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

3. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่ 

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15  -    " 

4. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  -    " 

5. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

6. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี ่เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

603  587  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกบริษัท
ร่วมตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 49 

2,124  1,922  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 50 

2  14  " 

4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว พลำสตกิ 
เศษวสัดใุช้แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

6,435  4,636  “ 

   รวมทัง้สิน้ 9,164  7,159   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

3. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  
คอลเลคชัน่ 

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15  -    " 

4. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  -    " 

5. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

6. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

8. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

299  -    " 

9. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

10. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

11. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

37  -    " 

12. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

129  -    " 

13. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

14. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 

15. บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39  -    " 

16. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

17. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

18. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    “ 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
19. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,760  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

20. บจ. โออิช ิเทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

240  855  " 

21. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

50  -    " 

22. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (550) 798  " 

23. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  1  " 

24. บจ. พรพฒันสนิ  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    " 

25. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

26. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    " 

27. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

119  -    " 

28. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
19. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,760  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

20. บจ. โออิช ิเทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

240  855  " 

21. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

50  -    " 

22. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (550) 798  " 

23. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  1  " 

24. บจ. พรพฒันสนิ  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    " 

25. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

26. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    " 

27. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

119  -    " 

28. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
29. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
2,003  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

30. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (2,009) 2,009  " 

31. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  -    " 

32. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

395  -    " 

33. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

 (645) 949  " 

34. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

173  -    " 

35. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

185  -    " 

36. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำ 
นิตกิรรมใด ๆ เก่ียวกบั
สิง่ปลกูสร้ำงและเอก
สทิธ์ิตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (2,044) 2,506  " 

37. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  -    “ 

38. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม

ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

40. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

27  -    " 

41. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

 (299) 4,223  " 

42. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5,440  1,220  " 

43. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

696  -    " 

44. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

45. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

50  -    " 

46. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

47. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

48. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

134,206  -    " 

49. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม

ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

77  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

40. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

27  -    " 

41. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

 (299) 4,223  " 

42. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5,440  1,220  " 

43. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

696  -    " 

44. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

45. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

50  -    " 

46. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

47. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืน ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

48. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

134,206  -    " 

49. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 

 
 

      

 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) | 149

รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
50. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครี

เอชัน่ 
บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับรำยได้อ่ืนจำกกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำ
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

51. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 

52. บจ. วนำ เบลล ์ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

20  -    " 

53. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

46  -    " 

   รวมทัง้สิน้ 142,230  12,561   

2. รายการค่าใช้จ่าย 

2.1 รายการซือ้สินค้าและบริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 2,441,594  2,512,028  บริษัทฯ ซือ้สนิค้ำ

ส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทย่อยโดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำด
สทุธิจำกก ำไรสว่นเพิ่ม
ของบริษัท 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 2,343,523  2,525,586  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 22,084  143,238  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 176,347  135,220  บริษัทฯ ซือ้สนิค้ำ

ส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทย่อยโดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำด
สทุธิจำกก ำไรสว่นเพิ่ม
ของบริษัท 

5. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 428,833  516,001  " 

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 36,593  23,551  " 

7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    9,248  " 

8. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 3,020  2,985  " 

9. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 997  46  " 

10. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 926,792  955,302  " 

11. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง -    8,564  " 
12. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง

แก้วไทย   
ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 3,724,978  4,834,543  " 

13. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
14. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 361,855  178,927  " 

     รวมทัง้สิน้ 10,466,637  11,845,239    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

419,361  322,864  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกบริษัทร่วม 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำก
รำคำตลำดสทุธิจำกก ำไร
สว่นเพิ่มของบริษัท 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

36,783  15,379  " 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

742,025  813,117  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,198,169  1,151,360    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บมจ. เบียร์ไทย (1991)   ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
12  84  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

11  -    " 

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31,313  -    " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (95) 258  " 

5. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

45  -    " 

6. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,172  69,697  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
396,116  356,909  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

8. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79  -    " 

9. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,653  8,513  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

56,742  60,381  " 

11. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,572  4,653  " 

12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  28  " 

13. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    1,119  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,448  502  " 

15. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-     (68) " 

16. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,329  -    " 

17. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,238  917  " 

18. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

     รวมทัง้สิน้ 510,638  502,994    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
7. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
396,116  356,909  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปและ
บริกำรจำกกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกนั โดยรำคำ
ขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำด สทุธิจำกก ำไรสว่น
เพิ่มของบริษัท 

8. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79  -    " 

9. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8,653  8,513  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

56,742  60,381  " 

11. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,572  4,653  " 

12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  28  " 

13. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    1,119  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,448  502  " 

15. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-     (68) " 

16. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,329  -    " 

17. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,238  917  " 

18. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

     รวมทัง้สิน้ 510,638  502,994    
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2.2 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,215  787  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง  (2,341) 4,007  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 7,930 11,054 " 
4. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 323,906  171,633  " 

5. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 3,134  2,165  " 

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง -    1,614  " 

7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 5  257  " 

8. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 26  -    " 

9. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 179  24,245  " 

10. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 187  -    " 

11. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 150  -    " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
12. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม  (953) 5  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 405  -    " 

14. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,213  8,623  " 

15. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,409  24,291  " 

16. Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

 (1,294) 2,335  " 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง  (9,729) 21,913  " 

18. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 3,278  -    " 
19. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
20. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม  (2,129) -    " 

     รวมทัง้สิน้ 363,591  272,944    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
109  -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

2. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

96  96  " 

3. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,245  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
12. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม  (953) 5  บริษัทย่อย เรียกเก็บ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรจำกบริษัทฯ 
ตำมรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำ 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 405  -    " 

14. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 8,213  8,623  " 

15. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 31,409  24,291  " 

16. Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

 (1,294) 2,335  " 

17. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง  (9,729) 21,913  " 

18. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 3,278  -    " 
19. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
20. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม  (2,129) -    " 

     รวมทัง้สิน้ 363,591  272,944    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
109  -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

2. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

96  96  " 

3. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8,245  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1,254) กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

5. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,506  -    " 

6. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

896  -    " 

7. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1  100  " 

8. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  59  " 

9. บมจ. โออิช ิกรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    15  " 

10. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    " 

11. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  89  " 

12. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39,031  38,286  " 

13. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

34,282  25,233  " 

14. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    4,092  " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
15. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
912  1,260  กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

16. Suvannaphum Investment 
Company Limited 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,770  -    " 

17. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,329  -    " 

18. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

806  1,136  " 

19. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

262  -    " 

20. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  137  " 

21. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

76  86  " 

22. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,033  2,502  " 

23. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,234  1,074  " 

24. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

306  329  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

979  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
15. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
912  1,260  กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

16. Suvannaphum Investment 
Company Limited 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,770  -    " 

17. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,329  -    " 

18. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

806  1,136  " 

19. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

262  -    " 

20. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

102  137  " 

21. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

76  86  " 

22. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,033  2,502  " 

23. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,234  1,074  " 

24. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

306  329  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

979  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
26. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (12) -    กิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กนั เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร
จำกบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตำมรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสญัญำ 

     รวมทัง้สิน้ 100,022  73,240    

2.3 รายการดอกเบีย้จ่าย 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียดของ

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 4  -    บริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

กู้ ยืมเงิน โดยอตัรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทนุกำรกู้ ยืมและ
อตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ โลจิสตกิส ์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 12  86  " 

3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 693  952  " 

4. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
5. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 979  3,538  " 

6. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 327  -    " 
7. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 3,088  4,096  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียดของ

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

บริษัทย่อย      
8. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส ์ 
บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    573  บริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

กู้ ยืมเงิน โดยอตัรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทนุกำรกู้ ยืมและ
อตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 2,017  19  " 
10. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 894  2,050  " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 39  44  " 

13. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 66  94  " 

14. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 928  1,417  " 
15. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 528  1,183  " 

     รวมทัง้สิน้ 9,631  14,052    

3. รายการลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 6,955  6,449  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 680  529  " 
3. บจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 346  1,334  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 311  1,317  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 90  36  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 311  7,659  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 218,893  208,573  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,331  " 

9. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 323  -    " 

10. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 83  -    " 

11. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  
(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 73  -    " 

12. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 128,600  1,271  " 

13. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 763  7,498  " 

14. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง  (121) 39  " 

15. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 193  557  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู

สำรสนเทศ 
บริษัทย่อยทำงตรง 401  3,119  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 897  628  " 
18. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
225  1,256  " 

19. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 2,112  8,308  " 

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,057  1,106  " 
21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 25  59  " 

     รวมทัง้สิน้ 363,217  252,069    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

671  2,800  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดย บริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

7  440  " 

     รวมทัง้สิน้ 678  3,240    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

337  84  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

60  16  " 

       

160 | งบการเงินประจ�าปี 2557 

รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
16. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู

สำรสนเทศ 
บริษัทย่อยทำงตรง 401  3,119  เป็นรำยกำรลกูหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 897  628  " 
18. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
225  1,256  " 

19. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 2,112  8,308  " 

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,057  1,106  " 
21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 25  59  " 

     รวมทัง้สิน้ 363,217  252,069    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

671  2,800  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดย บริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

7  440  " 

     รวมทัง้สิน้ 678  3,240    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

337  84  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

2. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

60  16  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์  

แอดไวเซอร่ี  
ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

36  30  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

4. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ 
ทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

39  29  " 

5. บจ. อธิมำตร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  140  " 

6. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,009  -    " 

7. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4,979  941  " 

8. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

19  15  " 

9. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  6  " 

10. บมจ. เบียร์ไทย (1991)   ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

76,173  83,457  " 

11. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 
(1991)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49,054  44,599  " 

12. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78                    218  " 

13. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

256  528  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
14. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
11,227  11,619  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

15. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,075  547  " 

16. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

17. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,844  -    " 

18. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  -    " 

19. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

38  72  " 

20. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

72  168  " 

21. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15                           -    " 

22. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 
รีสอร์ทส ์ 

บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    13,817  " 

23. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อย่ำงครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78  76  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
14. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
11,227  11,619  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

15. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,075  547  " 

16. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

17. บจ. ซี เอ ซ ี ศนูย์ให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำร
ลงทนุ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,844  -    " 

18. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  -    " 

19. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

38  72  " 

20. บจ. ทศภำค  โฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

72  168  " 

21. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ
นอลเพ่ือใช้เป็นเชือ้ 
เพลงิภำยในประเทศ
และตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

15                           -    " 

22. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลส์แอนด์ 
รีสอร์ทส ์ 

บริกำรให้เช่ำห้องพกั 
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    13,817  " 

23. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล  

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองด่ืม อย่ำงครบ
วงจรภำยในศนูย์กำร
ประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

78  76  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
24. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร

และเคร่ืองด่ืม 
มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

36  127  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

25. บจ. เฟ่ืองฟูอนนัต์  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

25  58  " 

26. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

470  -    " 

27. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเตด็ ผลติและจ ำหน่ำย
ไอศกรีม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,601  -    " 

28. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

67,993  70,324  " 

29. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

302  553  " 

30. บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลลอ็ป
เม้นท์  

บริหำรอำคำรชดุ และ
รับเป็นท่ีปรึกษำให้
ค ำแนะน ำ 
พำณิชยกรรม กำร
บริหำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

276  156  " 

31. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

538  425  " 

32. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

451  197  " 

33. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    116  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
34. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

35. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

103  236  " 

36. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  204  " 

37. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  136  " 

38. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  33  " 

39. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 

40. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  45  " 

41. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

42. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195  74  " 

43. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  71  " 

44. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

135  265  " 

45. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

23  24  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
34. บมจ. อินทรประกนัภยั   ประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

35. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

103  236  " 

36. บจ. กำญจนสงิขร  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

52  204  " 

37. บจ. แก่นขวญั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  136  " 

38. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  33  " 

39. บจ. เกษมทรัพย์สริิ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 

40. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  45  " 

41. บจ. ลำสตกิำ  จ ำหน่ำยยำงดบิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

42. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

195  74  " 

43. บจ. หลกัชยัค้ำสรุำ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  71  " 

44. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

135  265  " 

45. บจ. มงคลสมยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

23  24  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
46. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  3  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

47. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  -    " 

48. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท 

ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

207  -    " 

49. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

187  140  " 

50. บจ. นทีชยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  166  " 

51. บจ. หนองคำย คนัทรี กอล์ฟ
คลบั  

สนำมกอล์ฟ จดัสรร
ท่ีดนิ  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

52. บจ. นอร์ม  ออกแบบตกแตง่ภำยใน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1) " 

53. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,025  71  " 

54. บจ. น ำกิจกำร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

524  -    " 

55. บจ. น ำเมือง  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,658                           -    " 

56. บจ. น ำนคร  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

524  -    " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
57. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

502  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

58. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,057  -    " 

59. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,993  -    " 

60. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

391  -    " 

61. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

494  -    " 

62. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

222  -    " 

63. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

382  519  " 

64. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,071  15,905  " 

65. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,169  2,730  " 

66. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  25  " 

67. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
57. บจ. น ำพลงั  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

502  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

58. บจ. น ำทพิย์  จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,057  -    " 

59. บจ. น ำธุรกิจ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,993  -    " 

60. บจ. น ำยคุ  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

391  -    " 

61. บจ. น ำรุ่งโรจน์  จ ำหน่ำยสรุำ ท่ีปรึกษำ
เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

494  -    " 

62. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

222  -    " 

63. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี ้ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

382  519  " 

64. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,071  15,905  " 

65. บจ. โออิชิ เทรดดิง้  ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำร
ส ำเร็จรูป กึ่งส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญ่ีปุ่ น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,169  2,730  " 

66. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  25  " 

67. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย)  

จดัจ ำหน่ำยวสัดแุละ
บริกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
68. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
-    125  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

69. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  4  " 

70. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

415  558  " 

71. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
ผลติภณัฑ์น ำ้ตำล 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

97  450  " 

72. บจ. ป้อมคลงั จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โซดำและ
น ำ้ด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                         -    234  " 

73. บจ. ปรีดีประภำ  ธุรกิจโรงแรม  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24  2  " 

74. บจ. ป้อมทพิย์ (2012)  จ ำหน่ำยเบียร์และ
เคร่ืองด่ืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    32  " 

75. บจ. ควอลตีิ ้ไพน์แอปเปิล โปร
ดกัส์  

เป็นผู้ผลติสบัปะรด
กระป๋อง และน ำ้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

127  151  " 

76. บจ. สรุำกระทงิแดง (1988)  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

309  530  " 

77. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

34  198  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
78. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  4  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

79. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

80. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ
เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

81. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  40  " 

82. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

197  341  " 

83. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79,156  56,417  " 

84. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

157   (3) " 

85. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  3,003  " 

86. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

87. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33   (19) " 

88. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  11  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
78. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5  4  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

79. บจ. เอสแอนด์เอส สขุมุวิท  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

80. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ
เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

81. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

32  40  " 

82. บจ. แสงโสม  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

197  341  " 

83. บมจ. เสริมสขุ  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

79,156  56,417  " 

84. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

157   (3) " 

85. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,711  3,003  " 

86. บจ. สยำมประชำคำร  จดัสรรท่ีดนิและอำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

87. บจ. สีมำธุรกิจ  ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33   (19) " 

88. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  11  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
89. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
660  233  เป็นรำยกำรลกูหนี ้

กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

90. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,883  126  " 

91. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91  -    " 

92. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

2,415  -    " 

93. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ
เคร่ืองด่ืม  

ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ 
เบียร์ โซดำ น ำ้ด่ืม 
เคร่ืองด่ืมทกุประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

94. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

6  -    " 

95. บจ. สรุำบำงย่ีขนั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

87  97  " 

96. บจ. สรุำพิเศษทพิรำช  จ ำหน่ำยสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  10  " 

97. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3  14  " 

98. บจ. สำธรทรัพย์สนิ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  -    " 

99. บจ. สนิสมนกึ  ธุรกิจทำ่เรือ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  -    " 

100. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

699  410  " 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

101. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

742  1,034  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

102. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

595  2,731  " 

103. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    277  " 

104. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

108  228  " 

105. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  480  " 

106. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,204  " 

107. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใดๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่งๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,599  2,013  " 

108. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

404  1,364  " 

109. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47  56  " 

110. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

101. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

742  1,034  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

102. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

595  2,731  " 

103. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    277  " 

104. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

108  228  " 

105. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  480  " 

106. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,204  " 

107. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใดๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่งๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,599  2,013  " 

108. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

404  1,364  " 

109. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

47  56  " 

110. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์ โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

111. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  54  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

112. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 

113. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

399  362  " 

114. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส ์แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  8,477  " 

115. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17  279  " 

116. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  166  " 

117. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

118. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

119. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค  ประกอบกิจกำร
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

30  74  " 

120. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

157  595  " 

121. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

533  535  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

189  173  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

123. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  25  " 

124. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส ์ แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

125. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

89  1,126  " 

126. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,175  740  " 

127. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

182  22  " 

128. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

24,980  9,809  " 

129. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

826,820  870,127  " 

130. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

131. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

38  -    " 

132. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  107  " 

133. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,955  104  " 

134. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

89  5  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

122. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

189  173  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

123. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  25  " 

124. บจ. ไทย อะโกรโปรดกัส ์ แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  " 

125. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

89  1,126  " 

126. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

3,175  740  " 

127. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

182  22  " 

128. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

24,980  9,809  " 

129. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

826,820  870,127  " 

130. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  ผลติและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  -    " 

131. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

38  -    " 

132. บจ. ธนภกัด ี ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

33  107  " 

133. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,955  104  " 

134. บจ. เทพอรุโณทยั  ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

89  5  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

135. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร ไบโอเอน
เนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

113  28  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

136. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24,381  39,816  " 

137. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

957  415  " 

138. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

3,399  7,917  " 

139. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี  ประกอบกิจกำรจดัตัง้
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

74  51  " 

140. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  5  " 

141. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

182  257  " 

142. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    64  " 

143. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    400  " 

144. บจ. ทีซีซี พทัยำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    5  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

145. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

95  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

146. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  12  " 

147. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,262  -    " 

148. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

781  -    " 

149. บจ. ทีซีซี แอสเซท็ส ์(ประเทศ
ไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

99  -    " 

150. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์
เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16,384  -    " 

151. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33,151  -    " 

152. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7  -    " 

153. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  82  " 

154. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

555  409  " 

155. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

145. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสี 
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

95  -    เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

146. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  12  " 

147. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน
เนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,262  -    " 

148. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

781  -    " 

149. บจ. ทีซีซี แอสเซท็ส ์(ประเทศ
ไทย)  

ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

99  -    " 

150. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์ แวร์
เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16,384  -    " 

151. บจ. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
อินทรีย์ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33,151  -    " 

152. บจ. ทีซีซี พริวิเลจ กำร์ด บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

7  -    " 

153. บจ. ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดสิทลิเลอร่ี  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

45  82  " 

154. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

555  409  " 

155. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์  

ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

4  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

156. บจ. วนำ เบลล์ ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  108  เป็นรำยกำรลกูหนี ้
กำรค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรขำยตำมหวัข้อ 1.1 
รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร 

157. บจ. วีเอ็นย ูเอ็กซบิิชัน่ เอเชีย 
แปซฟิิค  

รับจดังำนแสดงสนิค้ำ 
ประชมุสมัมนำทำง
วิชำกำรสนัทนำกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

11  -    " 

158. บจ. วนำ เบลล์ กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-     (1) " 

159. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

58  431  " 

160. บจ. เวียงสริิ  ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และสนำมกอล์ฟ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

448  67  " 

161. บจ. เวร์ิลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย  ศนูย์หนงัสือ ให้เช่ำพืน้ท่ี  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

443  866  " 

162. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008)  ผลติและจ ำหน่ำย
เคร่ืองด่ืมชกู ำลงั 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

16,400  17,680  " 

     รวมทัง้สิน้ 1,289,050  1,283,726    

4. รายการเจ้าหนีก้ารค้า 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 761  224  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 448,233  491,861  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 345,890  370,207  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,540  30,823  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 15,441  8,719  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 56,519  71,612  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 5,844  6,562  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,655  " 

9. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 779  394  " 

10. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 763   (9) " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 166,114  148,186  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 448,233  491,861  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 345,890  370,207  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,540  30,823  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 15,441  8,719  " 

6. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย
โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 56,519  71,612  " 

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 5,844  6,562  " 

8. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง -    2,655  " 

9. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 779  394  " 

10. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  
(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 

ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 35  -    " 

11. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 763   (9) " 

12. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 166,114  148,186  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
13. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
 (1,378)  (1,378) เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

14. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 640,671  796,437  " 

15. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 101,693  59,662  " 
     รวมทัง้สิน้ 1,797,905  1,985,955    

บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์โซดำแอช 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

119,931  137,525  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

20,137  10,984  " 

3. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว
พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

59,165  74,724  " 

     รวมทัง้สิน้ 199,233  223,233    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 

(ประเทศไทย)  
ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

969  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 
ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

2. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

13  -    " 

3. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

5,416  17,420  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
24,423  37,360  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

5. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    6  " 

6. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

219  204  " 

7. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

532  1,170  " 

8. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,990  -    " 

9. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

10. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  7  " 

11. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

160  82  " 

12. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

60  74  " 

     รวมทัง้สิน้ 39,838  56,323    
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
24,423  37,360  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีก้ำร 

ค้ำ ซึง่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 
ตำมหวัข้อ 2.1 รำยกำร
ซือ้สนิค้ำและบริกำร 

5. บมจ. อำหำรสยำม  ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรแปรสภำพจำก
พืชผลกำรเกษตรเพ่ือ
กำรสง่ออก 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    6  " 

6. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

219  204  " 

7. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

532  1,170  " 

8. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7,990  -    " 

9. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

10. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  จ ำหน่ำยสรุำน ำเข้ำจำก
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  7  " 

11. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

160  82  " 

12. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ จ ำ 
หน่ำยสรุำ เบียร์ โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

60  74  " 

     รวมทัง้สิน้ 39,838  56,323    
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5. รายการเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   200,000  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะยาวและมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่   
รอยละ 4 ตอป 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง -   150,000  " 
3. บมจ. อุตสาหกรรมทาํเครื่อง

แกวไทย   
ผลิตภาชนะแกว บริษัทยอยทางตรง -   1,000,000  " 

     รวมท้ังส้ิน -   1,350,000   

6. รายการเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   261,500  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะสั้น โดย
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ครบกําหนดเมื่อทวง
ถาม โดยอัตราดอกเบี้ย
กําหนดจากตนทุนการ
กูยืมและอัตราดอกเบี้ย
ทองตลาด 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง 193,000  62,000  " 
3. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส  บริการดานพธิีการออก

สินคา คลังสินคา ขนสง
และจัดสงสินคา 

บริษัทยอยทางตรง 12,392  3,059  " 

4. บจ. บีเจซี โลจิสติกส แอนด 
แวรเฮาส  

บริษัทลงทุน บริษัทยอยทางตรง 83,049  13,667  " 

5. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภค 

บริษัทยอยของบริษัท
ยอยทางออม 

-   276,460  " 

     รวมท้ังส้ิน 288,441  616,686   

 

 

7. รายการเงนิให้กู้ยืมระยะยาว 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 261,000  261,000  บริษัทฯ ให้บริษัทย่อย

กู้ ยืมเงินระยะยำวและ
มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

     รวมทัง้สิน้ 261,000  261,000    

8. รายการเงนิกู้ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 60,750  64,534  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 

บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 49,000  -    " 
3. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 56,278  166,282  " 

4. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 42,000  -    " 
5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 249,606  245,269  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 17,535  2,400  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 25,500  -    " 
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5. รายการเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   200,000  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะยาวและมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่   
รอยละ 4 ตอป 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง -   150,000  " 
3. บมจ. อุตสาหกรรมทาํเครื่อง

แกวไทย   
ผลิตภาชนะแกว บริษัทยอยทางตรง -   1,000,000  " 

     รวมท้ังส้ิน -   1,350,000   

6. รายการเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธกับ 
บมจ.เบอรล่ี  
ยุคเกอร 

มูลคารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทยอย      
1. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ  ผลิตกระดาษ บริษัทยอยทางตรง -   261,500  บริษัทฯ ใหบริษัทยอย

กูยืมเงินระยะสั้น โดย
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ครบกําหนดเมื่อทวง
ถาม โดยอัตราดอกเบี้ย
กําหนดจากตนทุนการ
กูยืมและอัตราดอกเบี้ย
ทองตลาด 

2. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  ผลิตอาหารวาง บริษัทยอยทางตรง 193,000  62,000  " 
3. บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส  บริการดานพธิีการออก

สินคา คลังสินคา ขนสง
และจัดสงสินคา 

บริษัทยอยทางตรง 12,392  3,059  " 

4. บจ. บีเจซี โลจิสติกส แอนด 
แวรเฮาส  

บริษัทลงทุน บริษัทยอยทางตรง 83,049  13,667  " 

5. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภค 

บริษัทยอยของบริษัท
ยอยทางออม 

-   276,460  " 

     รวมท้ังส้ิน 288,441  616,686   

 

 

7. รายการเงนิให้กู้ยืมระยะยาว 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 261,000  261,000  บริษัทฯ ให้บริษัทย่อย

กู้ ยืมเงินระยะยำวและ
มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

     รวมทัง้สิน้ 261,000  261,000    

8. รายการเงนิกู้ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  

สเปเชียลตีส้ ์ 
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 60,750  64,534  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 

บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

2. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 49,000  -    " 
3. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 56,278  166,282  " 

4. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 42,000  -    " 
5. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 249,606  245,269  " 

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 17,535  2,400  " 
7. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 25,500  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
8. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 61,480  96,700  บริษัทฯ กู้ เงินจำก 
บริษัทย่อยโดยออกตัว๋
สญัญำใช้เงินระยะสัน้
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม โดยอตัรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทนุกำร
กู้ ยืมและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

9. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง -    11,000  " 

10. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์ 
มิเนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 5,300  5,300  " 

11. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 69,154  83,654  " 
12. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 105,000  133,000  " 

     รวมทัง้สิน้ 741,603  808,139    

9. รายการลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 4,091  49,934  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 10,842  7,391  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 17,086  11,686  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 18,344  17,006  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 418  100  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 90  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 18,410  13  " 

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

139  139  " 

9. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 132,583  37,798  " 

10. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 733  -    " 

11. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  446  " 

12. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 423  447  " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 10,842  7,391  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 17,086  11,686  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 18,344  17,006  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 418  100  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 90  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 18,410  13  " 

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

139  139  " 

9. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 132,583  37,798  " 

10. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 733  -    " 

11. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 2  446  " 

12. BJC International (Vietnam) 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงอ้อม 423  447  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
13. BJC International Company 

Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง -    3,177,587  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

14. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 947  272  " 

15. บจ. บีเจซี โลจิสตกิส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 693  81  " 

16. บจ. บีเจซี มำเฮ เมดคิอล     จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดกุำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 144  238  " 

17. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท ์อินเตอร์
เนชัน่แนล   

ค้ำสง่ และค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,400  41  " 

18. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง -    4,274  " 
19. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 3  20  " 

20. บจ. คอสม่ำ เมดคิอล  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 28,453  1,190  " 

21. บจ. ดสิทร่ี - ไทย  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย
หนงัสือและนิตยสำร 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    34  " 

22. บจ. โกลด์ เมดอลเลีย่น  หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    24  " 

23 BJC Foods (Malaysia) Sdn 
Bhd 

ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม 2,288  1,379  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
24. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  

(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 363  108  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

25. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 2,762  130  " 

26. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    5,177  " 

27. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 11,598  9,446  " 

28. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,270  8,164  " 

29. TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

ผลติกระป๋องอลมูิเนียม  บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    10  " 

30. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 705  273  " 
31. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
8,226  5,848  " 

32. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 44,537  28,400  " 

33. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง -    81  " 
34. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,328  2,339  " 
35. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,540  5,397  " 

36. BJC International Holding 
Pte. Ltd 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 79  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 337,497  3,375,473    
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
24. บจ. บีเจซี โอเกนกิ  

(เดมิช่ือ บจ. เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงอ้อม 363  108  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

25. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 2,762  130  " 

26. Phu Thai Group Joint Stock 
Company 

จ ำหน่ำยสนิค้ำอปุโภค
และบริโภค 

บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    5,177  " 

27. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 11,598  9,446  " 

28. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 16,270  8,164  " 

29. TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

ผลติกระป๋องอลมูิเนียม  บริษัทย่อยของบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

-    10  " 

30. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  ผลติกระป๋องอลมูิเนียม บริษัทย่อยทำงตรง 705  273  " 
31. Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 
ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทำงอ้อม 
8,226  5,848  " 

32. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 44,537  28,400  " 

33. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง -    81  " 
34. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,328  2,339  " 
35. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 10,540  5,397  " 

36. BJC International Holding 
Pte. Ltd 

บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 79  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 337,497  3,375,473    
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทนุ กิจกำรท่ีควบคมุ

ร่วมกนัของบริษัทย่อย 
-    112  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. Malaya Glass Products Sdn 
Bhd 

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง
ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

3,026  826  " 

3. Malaya-Vietnam Glass 
Limited 

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม
ของกิจกำรท่ีควบคมุ
ร่วมกนัของบริษัทย่อย 

2  3  " 

     รวมทัง้สิน้ 3,028  941    
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก๊ โซดำ  น ำเข้ำและจ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ 
โซดำแอช 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

105  112  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส  จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสตกิแข็ง 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

236  397  " 

3. บจ. บีเจซี มำรีน รีซอสเซส 
 ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจให้เชำ่บ่อเลีย้งกุ้ ง
และอปุกรณ์ 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 

8  8  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,849  453  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

     รวมทัง้สิน้ 2,198  970    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอด
ไวเซอร่ี  

ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  1  " 

3. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
4. บจ. แก้วกรุงไทย   ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,849  453  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

     รวมทัง้สิน้ 2,198  970    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เอเชียติก๊เฮ้ำส ์ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

2. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอด
ไวเซอร่ี  

ประกอบกิจกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ลงทนุทกุประเภท และ
บริหำรทรัพย์สนิให้แก่
บคุคลอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  1  " 

3. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

29  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
4. บจ. เอเชียติก๊ โฮเตล็  

คอลเลคชัน่ 
โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  9  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

5. บจ. แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ บริกำรซกัอบรีด มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

167  -    " 

6. บจ. บำงนำพฒันกิจ  คลงัสนิค้ำ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 

7. บจ. โบดห์ิ ทรี แลนด์สเคป  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

40  19  " 

8. บจ. เจริญวรรณกิจ  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

9. บจ. คริสตอลลำ  ปลกูอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

459  88  " 

10. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

11. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

47  -    " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ

นอลเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลงิ 
ภำยในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

13. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  -    " 

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,018  537  " 

15. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

138  -    " 

16. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

17. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

18. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    24  " 

19. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    14  " 

20. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (8) -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้  ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำ

นอลเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลงิ 
ภำยในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    1  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

13. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

39  -    " 

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2,018  537  " 

15. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

138  -    " 

16. บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10  -    " 

17. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซเิด้นซ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -    " 

18. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    24  " 

19. บจ. เกษตรทพิย์ (2010)   ให้บริกำรจดัหำวตัถดุบิ
ทำงกำรเกษตรและ
ปัจจยักำรผลติอ่ืน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    14  " 

20. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (8) -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
21. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร

ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

41  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

22. บจ. เมืองเก่ำ  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  -    " 

23. บจ. เอ็น. ซ.ี ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์  

ให้เช่ำพืน้ท่ีจดัแสดง
สนิค้ำและนิทรรศกำร
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

24. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลบั  

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กีฬำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4  10  " 

25. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

156  33  " 

26. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (4) -    " 

27. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

262  162  " 

28. บจ. พเิศษกิจ  ขำยสง่เศษแก้ว มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

54  2  " 

29. บจ. พรรณธิอร  ลงทนุในบริษัทท่ีท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทำง
กำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมทำงกำร
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

441  1,148  " 

 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
30. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จําหน่ายนํา้ตาล 

ผลิตภณัฑ์นํา้ตาล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

102  2  เป็นรายการลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จากดอกเบีย้
รับ ตามหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตามหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรายได้จากการปัน
สว่นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการตาม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รายได้อ่ืน ตามหวัข้อ 
1.5 

31. บจ. พรพฒันสิน  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -   " 

32. บจ. ควอลิตี ้ไพน์แอปเปิล 
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลิตสบัปะรด
กระป๋อง และนํา้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   231  " 

33. บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

34. บจ. เซอร์วิสอลัลายแอนซ์  รับจ้างบริหารลานจอด
รถ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -   " 

35. บมจ. อาหารสยาม  ผลิตและจําหน่าย
อาหารแปรสภาพจาก
พืชผลการเกษตรเพ่ือ
การส่งออก 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

141  657  " 

36. บจ. สิริวนา  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -   " 

37. บจ. อาคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

-   16  " 

38. บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

2,257                     104  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
30. บจ. พรรณธิอร เทรดดิง้  จําหน่ายนํา้ตาล 

ผลิตภณัฑ์นํา้ตาล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

102  2  เป็นรายการลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จากดอกเบีย้
รับ ตามหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตามหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรายได้จากการปัน
สว่นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการตาม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รายได้อ่ืน ตามหวัข้อ 
1.5 

31. บจ. พรพฒันสิน  ประกอบธุรกิจ
เกษตรกรรม 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  -   " 

32. บจ. ควอลิตี ้ไพน์แอปเปิล 
โปรดกัส์  

เป็นผู้ผลิตสบัปะรด
กระป๋อง และนํา้
สบัปะรดเข้มข้น 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-   231  " 

33. บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

34. บจ. เซอร์วิสอลัลายแอนซ์  รับจ้างบริหารลานจอด
รถ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -   " 

35. บมจ. อาหารสยาม  ผลิตและจําหน่าย
อาหารแปรสภาพจาก
พืชผลการเกษตรเพ่ือ
การส่งออก 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

141  657  " 

36. บจ. สิริวนา  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

21  -   " 

37. บจ. อาคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

-   16  " 

38. บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินาศภยั มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

2,257                     104  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
39. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  

เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2,009  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

40. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

85  36  " 

41. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
แมนเนจเม้นท์ 

บริกำรเก่ียวกบักำรกีฬำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    5  " 

42. บจ. สรุเศรษฐ์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์  มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

35  -    " 

43. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

423  73  " 

44. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

326  1,183  " 

45. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

186  43  " 

46. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

198  261  " 

47. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

834  20  " 

48. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    2  " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
49. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

729  4,390  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

50. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  -    " 

51. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  " 

52. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์  
โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

53. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

54. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -    " 

55. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

156  537  " 

56. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  21  " 

57. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
49. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบียน 
รับโอน ท ำสญัญำนิติ
กรรมใด ๆ เก่ียวกบัสิง่
ปลกูสร้ำงและเอกสทิธ์ิ
ตำ่ง ๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

729  4,390  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

50. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้ำงบริหำรทรัพย์สนิ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

109  -    " 

51. บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    27  " 

52. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสัเตรียล 
แอนด์  
โลจิสตกิส์  

รับจ้ำงบริหำร ให้บริกำร
เป็นท่ีปรึกษำและ
บริหำรโครงกำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

53. บจ. ดีเสริมกิจ  
(เดมิช่ือ บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดสั
เตรียล) 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

54. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจกำรโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิง่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

82  -    " 

55. บจ. เทอรำโกร  จ ำหน่ำยไม้ยืนต้นและ
พืชไร่ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

156  537  " 

56. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์  ผลติและจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยเคมี 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

33  21  " 

57. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1  ให้บริกำรจดัท ำสวน
เกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
58. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2  ให้บริกำรจดัท ำสวน

เกษตร 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

59. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์   ผลติแอลกอฮอล์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

-    3  " 

60. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิส์  ผู้ให้บริกำรขนสง่ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    469  " 

61. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

4,269  4,884  " 

62. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

135,348  3,801  " 

63. บจ. อตุสำหกรรมน ำ้ตำล
สพุรรณบรีุ   

สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    35  " 

64. บจ. ทพิย์ก ำแพงเพชร  
ไบโอเอนเนอย่ี   

โรงงำนผลติและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    62  " 

65. บจ. น ำ้ตำลทพิย์ก ำแพงเพชร  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

71  25  " 

66. บจ. น ำ้ตำลทพิย์สโุขทยั  สง่ออก ผลติน ำ้ตำล
ทรำย จ ำหน่ำยสง่-ปลีก
น ำ้ตำลทรำย 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  77  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
67. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,928  540  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

68. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

69. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  -    " 

70. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

71. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสีอ๊
อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

2  -    " 

72. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91,524  -    " 

73. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 

74. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์  
รีครีเอชัน่ 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
67. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1,928  540  เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

68. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

12  -    " 

69. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส  บริษัทท่ีให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

54  -    " 

70. บจ. ทีซีซี เรียลเอสเตท  
ดีเวลลอปเมนท์  

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  -    " 

71. บจ. ไทย-ไลซำท  ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผงสงักะสีอ๊
อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั
บริษัท 

2  -    " 

72. บจ. ทีซีซี โลจิสตกิส์ แอนด์  
แวร์เฮ้ำส ์ 

บริหำรจดักำรธุรกิจ
กระจำยสนิค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

91,524  -    " 

73. บจ. ทีซีซี สริิล้ำนนำ ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

6  -    " 

74. บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์  
รีครีเอชัน่ 

บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

14  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
75. บมจ. ยนิูเวนเจอร์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

31  -    เป็นรำยกำรลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกดอกเบีย้
รับ ตำมหวัข้อ 1.2 
และ/หรือ เงินปันผลรับ 
ตำมหวัข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปัน
สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรตำม
หวัข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหวัข้อ 
1.5 

76. บจ. วนำ เบลล์ ทรี  ธุรกิจซือ้ขำยต้นไม้ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

23  11  " 

77. บจ. วนำ เบลล์ กำร์เด้น  รับจ้ำงแตง่สวน มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    173  " 

78. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

49  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 243,207  21,772    

10. รายการเจ้าหนีอ่ื้น – กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
1. บจ. เอเซียบุ๊คส  ผู้ ค้ำและจ ำหน่ำย

หนงัสือและนิตยสำร 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 5,063  89  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 784  251  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส ์ ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 5,623  2,561  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 33,396  21,160  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 110  153  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 438  -    " 

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 377  450  " 

9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 326  -    " 
10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 755  1,177  " 

11. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 234  -    " 

12. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,066  -    " 

13. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 423  1  " 
14. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
2. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ ผลติกระดำษ บริษัทย่อยทำงตรง 784  251  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

3. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงตรง 5,623  2,561  " 
4. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์  บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สนิค้ำ คลงัสนิค้ำ ขนสง่
และจดัสง่สนิค้ำ 

บริษัทย่อยทำงตรง 33,396  21,160  " 

5. บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  
สเปเชียลตีส้ ์ 

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทำงตรง 110  153  " 

6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้์ ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 21  -    " 
7. บจ. บีเจซี ดำนอน แดร่ี  ผลติและจดัจ ำหน่ำย

โยเกิร์ตสด และ
ผลติภณัฑ์ซึง่ท ำจำกนม 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 438  -    " 

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 377  450  " 

9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 326  -    " 
10. บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง้  
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เทคโนโลยีทำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
ก่อสร้ำง 

บริษัทย่อยทำงตรง 755  1,177  " 

11. BJC International Company 
Limited 

ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทย่อยทำงตรง 234  -    " 

12. BJC International (Myanmar) 
Company Limited 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ผลติภณัฑ์และกำร
รวบรวมข้อมลู 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 1,066  -    " 

13. บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้  บริษัทลงทนุ บริษัทย่อยทำงตรง 423  1  " 
14. บจ. บีเจซี คอมเมิร์ซ  

(เดมิช่ือ บจ. บีเจซี รีเทล) 
ค้ำปลีก บริษัทย่อยทำงตรง 35  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทย่อย      
15. BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 
ผลติอำหำรว่ำง บริษัทย่อยทำงอ้อม -    5  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

16. บจ. มณัฑนำ  จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทย่อยทำงตรง 279  197  " 

17. บจ. รูเบียอตุสำหกรรม  ผลติสบู่ เคร่ืองส ำอำง
และลกูอม 

บริษัทย่อยทำงตรง 3,063  267  " 

18. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  ให้บริกำรระบบข้อมลู
สำรสนเทศ 

บริษัทย่อยทำงตรง 7,867  16,659  " 

19. บจ. ไทยฟลวัสปำร์แอนด์มิ
เนอรัลส์  

หยดุด ำเนินกำร บริษัทย่อยทำงตรง 11  7  " 

20. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเคร่ือง
แก้วไทย   

ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงตรง 71  3,564  " 

21. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี  บริกำรจดัอบรมสมัมนำ บริษัทย่อยทำงตรง 150  3,041  " 
22. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส  ผลติภำชนะแก้ว บริษัทย่อยทำงอ้อม -    15  " 
23. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล  ผลติโครงสร้ำงเหลก็ชบุ

สงักะสี 
บริษัทย่อยทำงอ้อม 89  159  " 

     รวมทัง้สิน้ 60,181  49,756    
บริษัทร่วม      
1. บจ. แก้วกรุงไทย ขำยสง่ เศษแก้ว 

พลำสตกิ เศษวสัดใุช้
แล้ว 

บริษัทร่วมโดยบริษัท
ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25 

1,525  9,771   เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 
ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย 

   รวมทัง้สิน้ 1,525                 9,771                            
 
 

      

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
49  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

3. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  9  " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

5. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 

6. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

7. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

934  1,022  " 

8. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10,461  985  " 

9. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    71  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

118  150  " 

11. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี 

(1991)  
ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
49  -    เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

2. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 
(ประเทศไทย)  

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

3. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร
ทกุชนิด 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

10  9  " 

4. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  1  " 

5. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  ภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

 (10) -    " 

6. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล  บริษัทลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

44  -    " 

7. บจ. อำคเนย์เเคปปิตอล  ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

934  1,022  " 

8. บมจ. อำคเนย์ประกนัภยั   ธุรกิจประกนัวินำศภยั มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

10,461  985  " 

9. บจ. เครืออำคเนย์  ให้สนิเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์  
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

-    71  " 

10. บมจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  ธุรกิจประกนัชีวิต มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

118  150  " 

11. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

2  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
12. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั

บริษัท 
15  9  เป็นรำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น 

ซึง่เกิดขึน้จำกรำยกำร 
ตำมหวัข้อ  2.2 
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือ
หวัข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  

13. บจ. แวลโูฮเทลส ์ โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

1  2  " 

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ  จดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
ขวดแก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

1,702  6,354  " 

15. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 
จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

265  160  " 

16. บจ. ทพิย์พฒัน อำร์เขต  เช่ำพืน้ท่ีและบริกำร มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  1  " 

     รวมทัง้สิน้ 13,628  8,764    

11. รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. เลศิรัฐกำร  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

158  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

2. บจ. โมเดร์ินเทรด แมนเนจ
เม้นท์ 

ผลติสรุำ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

5  -    " 

 
 
 

     

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 

จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

     รวมทัง้สิน้ 170  -      

12. รายการหนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

505  465  เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

     รวมทัง้สิน้ 505  465    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  13  " 

3. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

717  717  " 

4. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม  

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
3. บจ. ไทยดริง้ค ์ ประกอบกิจกำรผลติ 

จ ำหน่ำยสรุำ เบียร์ 
โซดำ 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

7  -    เป็นรำยกำรสนิทรัพย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน ซึง่
เกิดขึน้จำกรำยได้อ่ืน
ตำมหวัข้อ 1.5 

     รวมทัง้สิน้ 170  -      

12. รายการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
บริษัทร่วม      
1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์

พลำสตกิแข็ง 
บริษัทร่วมโดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 49 

505  465  เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

     รวมทัง้สิน้ 505  465    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
1. บจ. อนนัตศริิพฒันำ  เป็นผู้จดักำรและดแูล

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และ
จดักำรทรัพย์สนิ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์  ประกอบกิจกำรด้ำน
กำรสื่อสำร โฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ์ทกุ
ประเภท 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  13  " 

3. บจ. บ้ำนบงึเวชกิจ  สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

717  717  " 

4. บจ. บำงนำกลำส  ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวด
แก้ว 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
5. บจ. ธนสนิธิ  รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร

ทกุชนิด 
มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

                         
38  

                         
38  

เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

6. บจ. ฟู้ ดแอนด์ฟัน  จ ำหน่ำยปลีกอำหำร
และเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

31  47  " 

7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)  

ผลติและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์นมและน ำ้
ผลไม้ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

435  -    " 

8. บจ. โกลเด้นเวลธ์  ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
และกำรบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

59  32  " 

9. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอร์วิส  ประกอบกิจกำรตดัเย็บ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือ้ผ้ำ และ
เคร่ืองนุ่งหม่ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

10. บจ. กำแลไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ีและให้ 
บริกำรสำธำรณปูโภค 

มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

75  32  " 

11. บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ ดคอร์ทส  ศนูย์อำหำร ให้บริกำร
ให้ใช้ลขิสทิธ์ิ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

17  17  " 

12. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

9  -    " 

13. บจ. นิวมลัตีไ้มน์  ธุรกิจโรงแรม มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

14. บจ. พนัธไมตรี  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

-    23  " 

15. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน  ให้เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
และบริหำรจดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

25  25  " 

       

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
16. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

17. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  -    " 

18. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

19. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้ 
แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

334  270  " 

20. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

42  24  " 

21. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  -    " 

22. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  42  " 

23. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

59  83  " 

24. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  27  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

180  36  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  

ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
16. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้  ลงทนุในตำ่งประเทศ

เพ่ือประกอบกิจกำร
โรงแรม  

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

17. บจ. เซอร์วิสอลัลำยแอนซ ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอด
รถ 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

22  -    " 

18. บจ. สริิวนำ  ธุรกิจลงทนุ  มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    " 

19. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี ้ 
แมนเนจเม้นท์  

รับบริหำรอำคำร
ส ำนกังำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

334  270  " 

20. บจ. ทีซีซี โฮลดิง้  ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และมีกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษัท 

42  24  " 

21. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่  โรงแรมและภตัตำคำร มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

8  -    " 

22. บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  ประกอบกิจกำรรับ
บริหำรอำคำรท่ีพกั
อำศยั 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

42  42  " 

23. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์  ให้เช่ำพืน้ท่ี มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

59  83  " 

24. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

107  27  " 

25. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป  ธุรกิจลงทนุ มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

180  36  " 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พนับาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน      
. บจ. ทีซีซี แลนด์  ขายฝาก จํานองจํานํา 

รับจํานํา จดทะเบียน 
รับโอน ทําสญัญา 
นิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบั
ส่ิงปลกูสร้างและเอก
สิทธ์ิต่าง ๆ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

489  473  เป็นรายการหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จากรายการตามหวัข้อ 
2.2 รายการค่าใช้จ่าย
ขายและบริหาร 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล  รับจ้างบริหารทรัพย์สิน มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

121  121  " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์  
ดีเวลลอปเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

27  27  " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล (ประเทศไทย)   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล  กิจการโรงแรม 
ภตัตาคาร บาร์ 
ไนท์คลบั โบว์ล่ิง 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

64  258  " 

. บจ. ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท  

โรงแรมและภตัตาคาร มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -   " 

. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์  ผู้ให้บริการขนสง่ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

200  200  " 

. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  บริษัทลงทนุ มีกรรมการร่วมกนักบั
บริษัท 

16,826  7,838  " 

. บจ. ทิพย์พฒัน อาร์เขต  เช่าพืน้ท่ีและบริการ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

172  124  " 

. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเม้นท์  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

16  -   " 

. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทย
รีเทล อินเวสเม้นต์ 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

24  -   " 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
37. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์  
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

38. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 20,279  10,467   

 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

 รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้น เป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำเป็นเช่นปกติกำรค้ำทัว่ไป รำยกำรบญัชี
ระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัได้ก ำหนดขึน้ตำมนโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั ดงันี ้ 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ขำยสนิค้ำและบริกำร บวกก ำไรจำกต้นทนุกำรได้มำของสนิค้ำและบริกำรนัน้ 

ซือ้สนิค้ำและบริกำร รำคำตลำดสทุธิจำกก ำไรสว่นเพิม่ของบริษัท 

เงินปันผลรับ ตำมอตัรำที่ประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยอื่น 

ดอกเบีย้รับ อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

รำยได้อื่น รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้จำกกำรปันสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำร ค ำนวณจำกต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

ซือ้และขำยสนิทรัพย์ถำวร รำคำทีต่กลงร่วมกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รำยกำรระหวำ่งกนัเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกำรจดัสรรทรัพยำกรร่วมกนัในกลุม่บริษัท 
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รายการระหว่างกัน



 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ์กับ 
บมจ.เบอร์ล่ี  
ยุคเกอร์ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
รายละเอียด 
ของรายการ 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      
37. บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์  
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทนุและ
จดักำร 

มีกรรมกำรร่วมกนั
และ/หรือผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนักบับริษัท 

8  -    เป็นรำยกำรหนีส้นิไม่
หมนุเวียนอ่ืน ซึง่เกิดขึน้
จำกรำยกำรตำมหวัข้อ 
2.2 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร 

38. บจ. วฒันพฒัน์เทรดดิง้  ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษัท 

9  -    " 

     รวมทัง้สิน้ 20,279  10,467   

 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

 รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้น เป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำเป็นเช่นปกติกำรค้ำทัว่ไป รำยกำรบญัชี
ระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัได้ก ำหนดขึน้ตำมนโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั ดงันี ้ 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ขำยสนิค้ำและบริกำร บวกก ำไรจำกต้นทนุกำรได้มำของสนิค้ำและบริกำรนัน้ 

ซือ้สนิค้ำและบริกำร รำคำตลำดสทุธิจำกก ำไรสว่นเพิม่ของบริษัท 

เงินปันผลรับ ตำมอตัรำที่ประกำศให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยอื่น 

ดอกเบีย้รับ อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

รำยได้อื่น รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้จำกกำรปันสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำร ค ำนวณจำกต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร รำคำทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทนุกำรกู้ยมืและอตัรำดอกเบีย้
ท้องตลำด 

ซือ้และขำยสนิทรัพย์ถำวร รำคำทีต่กลงร่วมกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รำยกำรระหวำ่งกนัเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้จำกกำรจดัสรรทรัพยำกรร่วมกนัในกลุม่บริษัท 
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ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทมีกำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจนในแต่ละบริษัท โดยได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้
ก ำหนดนโยบำยขัน้ตอนกำรอนมุตัิไว้อยำ่งชดัเจน ตลอดจนถึงรำยกำรท่ีจะต้องอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรรำยงำนต่อ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์                   
และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนำคต บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำทั่วไป โดยกำรอ้ำงอิงกับรำคำ และเง่ือนไขที่เหมำะสม และยุติธรรม
สมเหตสุมผลสำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิดงักลำ่ว 
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Caring for Community 
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
Berli Jucker Public Company Limited

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1111 โทรสาร : 0-2367-1000
เว็บไซต์ : www.bjc.co.th อีเมล์ : bjc@bjc.co.th

Berli Jucker House
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: 0-2367-1111 Fax: 0-2367-1000
Website : www.bjc.co.th  E-mail : bjc@bjc.co.th

Beyond Satisfaction
เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Joint Success 
บรรลุผลส�าเร็จร่วมกัน
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