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II งบการเงินประจ�าปี 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบรษัิท	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย	รวมทัง้ข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี

ท่ีเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง	ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�า	 รวมท้ังมีการ

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ทั้งน้ี	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให	้																

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ	 จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่แท้จริง	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ							

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซ่ึงระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ						

มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า	การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษา

ไว้ซึง่ทรพัย์สินของบรษิทั	และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการด�าเนินการท่ีผดิปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม	3	ท่าน	เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ											

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 รวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการ															

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้าง											

ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันท่ี										

31	ธันวาคม	2560

(นายเจริญ		สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการ	

(นายอัศวิน		เตชะเจริญวิกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน																			

3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 โดยมี	นายประสิทธ์ิ	 โฆวิไลกูล											

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	พลต�ารวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์	 และศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ภิรมย์	 กมลรัตนกุล								

เป็นกรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	นางนันทาวดี	สันติบัญญัติ	ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	สอดคล้องตาม

กฎบัตรและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ									

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บรษัิทปฏบัิติตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบส�าคัญต่อองค์กรและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน	 7	 ครั้ง	 ซ่ึงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ																	

แต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2560	ของบริษัท	และงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษัท	รวมถึงรายการระหว่างกัน	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร่วมกับ	ฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน	โดยได้เชญิผูส้อบบัญชร่ีวมประชมุทกุครัง้ทีม่กีารพจิารณางบการเงิน	รายไตรมาส	งบการเงินประจ�าปี	และงบการเงนิรวม

ของกลุม่บรษิทั	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้อบบัญชใีนเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน	ความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชี	 วิธีการบันทึกบัญชี	 การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญซ่ึงมี											

ผลกระทบต่องบการเงิน	รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบ	

	 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชเีป็น	การเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุจ�านวน	

1	ครั้ง	 เพื่อหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	 แผนการสอบบัญชี	 ข้อมูลท่ีมีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน	

โดยในปี	2560	ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�าคัญ	และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยแต่ประการใด

	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า	 กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท	มีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอที่ท�าให้ม่ันใจได้ว่า	 รายงานทางการเงินของบริษัทจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง																			

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลท่ี												

เพียงพอต่อการตัดสินใจ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล 7/7

2.	พลต�ารวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต์ 7/7

3.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล 7/7
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2.	 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท						

เป็นประจ�าทุกไตรมาส	 เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ	 โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล	และ						

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิท	ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัของบรษัิท	และสอดคล้องตามข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 รายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีได้พิจารณาน้ัน	 เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้า								

และราคาท่ีสมเหตุสมผล	 ดังเช่นที่ท�ากับบุคคลภายนอกท่ัวไป	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล									

อย่างครบถ้วน	และเพียงพอตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลาดหลักทรัพย	์

แห่งประเทศไทย

3.	 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีการเงิน	

การใช้ทรัพยากร	การดูแลทรัพย์สิน	การปฏิบัติงาน	และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	และรายงานผลการตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพือ่ทราบสาเหตุและแนวทางในการป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบรษัิท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ให้ข้อเสนอแนะทีส่ร้างสรรค์และติดตามการด�าเนนิการแก้ไขตามรายงานของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีนประเด็นท่ี										

มีนัยส�าคญั	ตลอดจนม่ันใจได้ว่ากจิกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ	เทีย่งธรรมและครอบคลุมความเส่ียงทีส่�าคญั	สอดคล้อง

ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท			

รับทราบทุกไตรมาส

     

4.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปี	2561	ที่ได้จัดท�าขึ้นตามความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	และ

มุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏบิติังานท่ีเป็นจดุควบคมุทีส่�าคัญ	รวมถึง	งบประมาณประจ�าปี	ความเพยีงพอของบคุลากร	

และก�ากับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	 เพื่อให้ม่ันใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	

สามารถด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า	ระบบการตรวจสอบภายในของบรษัิทมีความเหมาะสม	เพยีงพอและมีประสทิธิผล	

แผนงานตรวจสอบประจ�าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

5.	 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัท	 โดยสอบทานแผนการบริหารความเส่ียงอย่าง										

ต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า	บรษัิทมีระบบการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ	ทัง้จากภายในและภายนอกเพยีงพอท่ีจะท�าให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

6.	 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิติังานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงข้อก�าหนด								

ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระท�ากับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ	



Vบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์		โฆวิไลกูล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

		บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท	ตลอดจน

ข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก	ในปี	2560	ไม่พบว่ามีการกระท�าที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.	 การทบทวนกฎบัตร
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าท่ี															

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.	 การพิจารณาคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2561	 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญช	ี					

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	 ทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการ									

หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ	5	ปี	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	มีความเป็น

อิสระ	 มีความรู้	 และประสบการณ์	 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ	 จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท																							

เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ัง	 ดร.เกียรตินิยม	คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	 4800	หรือ											

คุณเพิ่มศักด์ิ	 วงศ์พัชรปกรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3427	หรือ	 ดร.ศุภมิตร	 เตชะมนตรีกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต																								

เลขท่ี	3356	หรอื	คณุวลัลภ	วไิลวรวทิย์	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่6797	แห่งบริษัท	ดีลอยท์	ทูช้	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญช	ีจ�ากดั	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2561	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิติตามหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างเป็นอสิระตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงได้รบัอนมัุติจากคณะกรรมการบรษัิท		คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่ารายงานข้อมูลทางการเงนิของบรษัิท

มีความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ																			

มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่	ีและมีการปฏบัิติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินของบริษทั เบอร์ลี  
ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2560 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
ทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี  
ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

VI งบการเงินประจ�าปี 2560
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4.1 กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซือหุ้นในบริษทั บิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ทังทางตรงและทางออ้ม รวมถึงไดเ้ขา้ซือหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. 
(รวมเรียกวา่ “บิกซี”) จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัเหล่านี เสร็จสินในวนัที 21 มีนาคม 2559 และเขา้ทาํคาํเสนอ
ซือหลกัทรัพย ์ในวนัที 11 พฤษภาคม 2559 และวนัที 12 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่ายุติธรรมใหม่
สําหรับสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนี สินทีรับมาและการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัซือ
กิจการตามรายงานการประเมินทีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 9 มีนาคม 2560 ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูล
ทีจาํเป็นอืนๆ ทีไดรั้บภายในหนึงปีนบัจากวนัทีซือกิจการ ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) เรือง “การรวมธุรกิจ” ดงันัน งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ                   
ไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแลว้ เพือให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บทีเกียวกบัขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือกิจการ ทังนี  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขในเรืองนี  
 
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรือง
เหล่านี มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนี  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 

การซือธุรกจิทีสําคญั 
ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทั
ได้เขา้ซือบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย รวมถึง C-Distribution Asia Pte Ltd. 
(รวมเรียกวา่ “บิกซี”) เป็นจาํนวนเงินรวม 206,663 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่ายติุธรรมใหม่สาํหรับสินทรัพย์
ทีระบุได้ทีได้มาและหนี สินที รับมาและการปันส่วน
มูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัซือกิจการตามรายงาน
การประเมินทีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 9 มีนาคม 2560 
ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลทีจาํเป็นอืนๆ ที
ไดรั้บภายในหนึงปีนับจากวนัทีซือกิจการ ตามทีกาํหนด
ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 
2559) เรือง “การรวมธุรกิจ”  
ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัรายการซือธุรกิจนี  เนืองจาก
เป็นรายการทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมและ
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้รับมาและ
หนี สินทีรับมารวมถึงค่าความนิยม 

ทังนี  นโยบายการบญัชีสาํหรับเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน
รวม และรายละเอียดการซือธุรกิจบิกซี ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และขอ้ 4.1 ตามลาํดบั 

 

วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัขันตอนการปฏิบติังานและการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจ 
• ประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบัติของการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการซือธุรกิจ 
• ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบขอ้ตกลงและเงือนไขในสัญญาซือหุ้นของบิกซี 
(Share Sale Agreement) หลกัฐานการชาํระเงิน หลกัฐานการ
โอนกรรมสิทธิ ในหุ้นสามัญ และตรวจสอบเอกสารที
เกียวขอ้งประกอบการบนัทึกบญัชี 

- ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์และหนี สินของบิกซี              
ณ วนัซือกิจการ ซึ งประกอบด้วย การตรวจสอบความ
มีอยูจ่ริง กรรมสิทธิ  ขอ้ผูกพนั ความครบถว้นและการแสดง
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สิน 

- ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดที้ได้มาและ
หนี สินที รับมาทีระบุในเอกสารการวดัมูลค่าตามวิธีซื อ                
ซึงจดัทาํโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติ
ต่างๆ ทีสําคญัทีผูป้ระเมินราคาอิสระใช้ในการคาํนวณหา
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สิน พิจารณาความรู้
ความสามารถและความเทียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- ใช้ผลงานของผู ้เชี ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของ
สํานักงานข้าพเจ้า ในการประเมินความเหมาะสมของ
ค่าตวัแปรทางการเงินทีเป็นตวักาํหนดอตัราคิดลด การระบุ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วิธีการประเมินมูลค่า และความถูกตอ้ง
ในการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 

- พิจารณาเหตุผลสนบัสนุนค่าความนิยมทีกลุ่มบริษทับนัทึกไว ้

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง  

VIII งบการเงินประจ�าปี 2560
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ค่าความนิยม 
กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าความนิยมจาํนวน 155,424 ลา้น
บาทจากการซือบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย รวมถึง C-Distribution Asia 
Pte Ltd. (รวมเรียกวา่ “บิกซี”) ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ข้าพเจ้าให้ความสําคัญ
เกียวกบัมูลค่าของค่าความนิยมเนืองจากมูลค่าของ
ค่าความนิยมดงักล่าวมีจาํนวนเงินทีเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการ
กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาว
ที เหมาะสม ซึ งการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมทีแสดงอยู ่
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ทั งนี  นโยบายการบัญชีสําหรับค่าความนิยมและ
รายละเอียดค่าความนิยมได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเ งินข้อ 3.1 ข้อ 3.14 และข้อ 19 
ตามลาํดบั 

 

 

วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัขันตอนการปฏิบติังานและการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
• ประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏิบติัของการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกับการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความ
นิยม 

• ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย 
- ทดสอบขอ้สมมติทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการกระแส

เงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยใช้ผูเ้ชียวชาญ  
ดา้นการประเมินมูลค่าของขา้พเจา้ในการจดัทาํประมาณการ
อยา่งเป็นอิสระ วิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานสาํคญั 
ทีใชใ้นการวเิคราะห์ โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าว
กบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก เพือประเมินการใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

- พิจารณาอตัราคิดลดโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉลียของ
เงินทุนและขอ้มูลอืนๆ กบับริษทัอืนทีเปรียบเทียบกนัได ้
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยต์ามแบบจาํลองทางการเงิน  

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

IXบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ             
การร่วมค้า 
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและ             
การร่วมคา้ทีมีนยัสาํคญัในงบการเงินซึ งเกิดจากการซือ
ธุรกิจ ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัเกียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
เนืองจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม
และการร่วมคา้ มีจาํนวนเงินทีเป็นสาระสําคญัและ 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติทีสําคัญที
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการประมาณค่าเผือ
การดอ้ยค่าดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณในการ
กาํหนดขอ้สมมติซึงมีความไม่แน่นอนในการประมาณการ
คิดลดกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต  

ทังนี  นโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนและการดอ้ยค่า
และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.10 ขอ้ 3.16 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14 ตามลาํดบั 

 
 
วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัขันตอนการปฏิบติังานและการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

• ประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏิบติัของการควบคุม
ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในทีเกียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

• ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร

เกียวกบัขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

- ประเมินความเหมาะสมของประมาณการของผูบ้ริหาร 
โดยการทบทวนผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงและ
ผลประมาณการของผูบ้ริหารในปีก่อน 

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้สมมติฐานทีสําคญัทีผูบ้ริหารของบริษทันํามาใช้ใน
ประมาณค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ และพิจารณาอตัราคิดลดโดย
การวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉลียของเงินทุนและขอ้มูลอืนๆ 
กบับริษทัอืนทีเปรียบเทียบกนัได ้ 

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
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การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการซึ งเกิด
จากส่วนงานธุรกิจทีสาํคญั 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสินคา้และ
บริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทาง
อุปโภคบริโภค กลุ่มสินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละ
ทางเทคนิค และกลุ่มสินคา้และบริการทางการคา้ปลีก
สมัยใหม่ ซึ งแต่ละกลุ่มธุรกิจมีข้อตกลงและเงือนไข 
การขายและการกาํหนดราคาทีแตกต่างกัน ข้าพเจ้าให้
ความสําคัญกับรายได้จากการขายและการให้บริการ 
วา่มีการรับรู้รายการรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
วา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทังนี  นโยบายการบญัชีสาํหรับรายได ้และรายละเอียดของ
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.21 และขอ้ 28 ตามลาํดบั 

 

วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัขันตอนการปฏิบติังานและการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
• ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

ของการรับรู้รายได้ รวมการใช้งานผูเ้ชียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย 
- สอบทานขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาขายและบริการ

และทดสอบการคาํนวณรายไดว้า่มีความถูกตอ้งและตรวจสอบ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายไดด้งักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากการขายและบริการทีเกิดขึน
ช่วงใกลว้นัสินรอบระยะเวลาบัญชีกบัเอกสารประกอบ
รายการ 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินและทดสอบ
รายละเอียดที เกี ยวข้องกับรายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

การรับรู้รายได้คู่ค้า 
กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินส่งเสริมการขาย เงินชดเชยส่วนต่าง
ผลกาํไรและส่วนลดจากคู่คา้เป็นจาํนวนมาก โดยกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายการดงักล่าวเป็นรายการหักในตน้ทุนขาย
และสินค้าคงเหลือ หรือรายได้อืน รายได้จากคู่ค้ามี
สาระสําคญัและตอ้งใช้ความเขา้ใจในรายละเอียดของ
สัญญา และแหล่งทีมาของขอ้มูลเพือใช้ในการจัดทาํ 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในการพิจารณาความมีอยูจ่ริงและ
ครบถว้นในการรับรู้รายไดคู้่คา้ของกลุ่มบริษทัวา่เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทังนี  นโยบายการบญัชีสาํหรับ สินคา้คงเหลือ และการรับรู้
รายไดคู้่คา้ และรายละเอียดสินคา้คงเหลือและรายไดอื้น ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.7 ขอ้ 3.21 
ขอ้ 10 และขอ้ 29 ตามลาํดบั  

 

 
วธีิการตรวจสอบทีสาํคญัรวมถึง 
• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัขันตอนการปฏิบติังานและการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดคู้่คา้ 
• ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

ของการรับรู้รายไดคู้่คา้ 
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม

ภายในทีเกียวขอ้งกบัการพิจารณารายไดคู้่คา้ 
• ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบรายการรายได้คู่คา้ทีเกิดขึนในระหว่างปีและ
ช่วงใกลว้นัสินรอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ 

- ตรวจสอบใบลดหนี ทีออกภายหลังวนัสินรอบระยะเวลา
บญัชี 

- ส่งหนังสือยืนยนัยอดลูกหนี คู่คา้ทีคงคา้ง ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 
(Disaggregated data) 

  

XIบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

    

 
- 7 - 

 
 
 

 ก  
ก
 
 
กกกก
กกก  
 
กกกกกกก  
กกกกก
ก กก
  
 
 ก
 
 
กกกกกกก 
 

กกกกก
กกก กกก 
กกกกก 
กกกก 
 
กกกกก ก
กก กกก (
) กกกกก
ก  
 
กกกกกกกก
ก 

  

XII งบการเงินประจ�าปี 2560



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

    

 
- 8 - 

 
กกกกก 
 

กก
กกกกก 
กกก 
  กก 
กก
 กกก 
กกกกก
กกกกกกก กก
ก 
 
กก กก
กก ก  
 

• กกก
กกก กกก ก
ก กก
กก 
กกกกก 
กกกกก กกก กก
 กกกก  

• กกกก กก 
กก ก
กก 

• กก
กก  

XIIIบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี

 
- 9 - 

 
• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที
เกียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญั ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทังหมด
ตลอดจนเรืองอืนซึ งขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัมากทีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านี ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 
วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

 XVบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



งบการเงินประจ�าปี 2560

งบการเงิน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 



หน่วย : บาท

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2559 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.2 4,367,725,252 3,485,931,192 1,130,362,652 152,927,073        77,524,155          
เงินลงทุนชัวคราว - 4,793,760 - - -
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน

ลูกหนีการคา้ 5, 7 9,482,847,840 8,355,078,674 8,626,573,297 2,321,610,789     2,811,569,921     
ลูกหนี อืน 5, 8 3,036,888,255 2,966,942,232 1,144,105,520 2,539,217,334     1,456,324,477     
ลูกหนีคู่คา้และลูกหนี ร้านคา้เช่า 5, 9 1,310,921,556 1,226,240,332 - - -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 - - 120,000,000 71,468,810,452   3,769,405,630     
สินคา้คงเหลือ 10 19,131,517,378 19,882,405,669 7,243,641,785 891,069,059        1,476,498,925     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5 62,536,218 71,823,032 115,634,379 380,731              384,474              
กลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ทีถือไวเ้พือขาย 5, 11 1,149,225,499 - - 223,737,000        -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,541,661,998 35,993,214,891 18,380,317,633 77,597,752,438 9,591,707,582 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - 108,033,189,135 104,833,757,455
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 90,679,194 87,478,723 84,479,239 - -
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 3,336,656,651 3,535,193,702 3,313,434,917 231,912,768        231,912,768        
เงินลงทุนระยะยาวอืน 15 14,000,100 16,000,100 22,400,100 100                     100                     
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 - - - 67,417,442,496   118,803,386,703
สิทธิการเช่า 16 12,975,124,646 13,875,555,349 456,856,726 - -
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 17 31,756,601,937 30,898,506,188 112,624,789 69,271,524          73,440,137          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 66,354,273,277 62,398,728,561 18,589,280,759 300,326,754        365,814,128        
ค่าความนิยม 19 157,592,833,752 157,611,925,437 2,187,537,820 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 20 2,747,478,795 2,787,233,611 714,796,893 41,203,350          56,573,588          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 547,011,588 903,000,483 557,533,956 180,345,738        191,955,096        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5 1,102,252,621 594,283,774 281,294,595 12,439,933          6,456,379           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 276,516,912,561 272,707,905,928 26,320,239,794 176,286,131,798 224,563,296,354 
รวมสินทรัพย์ 315,058,574,559 308,701,120,819 44,700,557,427 253,883,884,236 234,155,003,936 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



หน่วย : บาท

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2559 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 22 14,661,572,451 15,966,494,332 3,668,381,813 11,233,019,098 6,494,559,486 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน

เจา้หนีการคา้ 5, 23 21,640,826,367 21,651,914,912 4,787,677,232 1,649,933,187 1,737,851,204 
เจา้หนี อืน 5, 24 9,747,463,151 8,834,698,608 2,766,653,073 1,986,372,900 1,546,000,493 

ส่วนของรายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 
  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 63,995,031 41,509,440 - - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 2,487,496,436 4,674,715,309 2,853,039,709 1,500,000,000     -
หุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 999,767,081 - -
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน
  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14,361,141 11,719,666 - - -
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 22 5,000,000 5,000,000 - 1,046,693,848 1,453,671,935 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 684,495,851 318,334,219 208,743,196 - -
ประมาณการหนี สินระยะสัน 50,538,170 64,988,756 - - -
หนี สินหมุนเวยีนอืน 430,983,787 282,095,456 29,228,783 1,323,034 676,464 
หนี สินทีรวมในกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 5, 11 467,316,726 - - - -
รวมหนีสินหมุนเวียน 50,254,049,111 51,851,470,698 15,313,490,887 17,417,342,067 11,232,759,582 

หนีสินไม่หมุนเวียน
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี - สุทธิ
  จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 419,524,866 415,483,728 - - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 17,600,747,347 49,440,793,329 7,454,025,716 17,040,000,000 45,253,674,852 
หุ้นกู้ 22 121,926,997,490 81,920,705,328 - 121,926,997,490 81,920,705,328   
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
  จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 200,521,040 214,882,297 - - -
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 9,444,668,855 9,629,979,917 463,823,789 - -
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 1,331,591,895 1,457,820,540 603,852,374 171,748,046 174,127,851 
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 5 2,707,444,221 2,621,717,667 114,997,151 41,692,554 47,851,180 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 153,631,495,714 145,701,382,806 8,636,699,030 139,180,438,090 127,396,359,211 
รวมหนีสิน 203,885,544,825 197,552,853,504 23,950,189,917 156,597,780,157 138,629,118,793 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ

2

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2 งบการเงินประจ�าปี 2560



หน่วย : บาท

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2559 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26.1

ทุนจดทะเบียน  
หุ้นสามญั 4,053,955,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  4,053,955,000     4,053,955,000     4,053,955,000     4,053,955,000     
หุ้นสามญั 2,014,389,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  2,014,389,444 

ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 3,995,670,599 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชาํระครบแลว้ 3,995,670,599     3,995,670,599     
หุ้นสามญั 3,989,524,299 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชาํระครบแลว้ 3,989,524,299 3,989,524,299 
หุ้นสามญั 1,592,221,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ชาํระครบแลว้ 1,592,221,000 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 49,808,059 22,806,092 - 49,808,059 22,806,092
ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 85,352,786,899 85,045,036,505 3,952,386,745 85,352,786,899 85,045,036,505 
ส่วนตํากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (544,760,675) (544,760,675) (544,760,675) - -
ส่วนเกิน (ส่วนตํา) กวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 591,959,273 44,142,642 (173,918,717) - -
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 36,867,563 36,867,563 36,867,563 36,867,563 36,867,563 
ส่วนเกินทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นหมดอายุ 13,214,921 - - 13,214,921 -
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นของบริษทัทีถือโดยบริษทัยอ่ย 32,173,940 32,173,940 32,173,940 - -

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 26.2 211,854,352 217,168,285 253,716,845 211,854,352 217,168,285 
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 405,395,500 405,395,500 201,438,945 405,395,500 405,395,500 
      ทุนสาํรองเพือขยายกิจการ 27 87,400,260 87,400,260 87,400,260 85,000,000 85,000,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,745,482,028 13,492,182,136 11,776,838,202 7,135,506,186 5,724,086,899 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 27 (464,137,994) (91,376,287) (151,797,575) - -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 106,513,714,725 102,736,560,260 17,062,566,533 97,286,104,079 95,525,885,143
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1 4,659,315,009 8,411,707,055 3,687,800,977 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 111,173,029,734 111,148,267,315 20,750,367,510 97,286,104,079 95,525,885,143
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 315,058,574,559 308,701,120,819 44,700,557,427 253,883,884,236 234,155,003,936

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

3บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 4, 5, 28
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 149,158,040,079 125,330,333,299 13,109,475,809 13,612,466,502
กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ - 1,064,052,127 1,212,697           -
เงินปันผลรับ - - 3,423,519,270 1,774,403,804
ดอกเบียรับ 18,103,765 37,747,283 3,998,791,020 2,299,237,202
รายไดอื้น 29 15,021,625,942 11,165,885,502 1,215,846,782 977,231,689
รวมรายได้ 164,197,769,786 137,598,018,211 21,748,845,578 18,663,339,197 

ค่าใช้จ่าย 4, 5, 28
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 120,706,335,856 102,735,385,430 10,880,343,965 11,307,595,325
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 25,573,487,760 19,819,852,660 1,735,215,248 1,611,274,120
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,112,548,837 4,504,115,712 1,365,748,255 1,262,128,808
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 66,573,190          - - 707,015,451
ตน้ทุนทางการเงิน 4,528,191,398 5,202,828,891 4,261,405,140 1,504,350,507
รวมค่าใช้จ่าย 155,987,137,041 132,262,182,693 18,242,712,608 16,392,364,211 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,200,472 3,919,484 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 18,896,542 177,200,710 - -
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,234,729,759 5,516,955,712 3,506,132,970 2,270,974,986 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 32 (2,259,845,980) (1,195,644,171) 21,062,031 6,740,877
กําไรสําหรับปี 5,974,883,779 4,321,311,541 3,527,195,001 2,277,715,863

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

4 งบการเงินประจ�าปี 2560



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้ (77,327,769) (40,105,650) - -
ผลกาํไรจากเครืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด - 8,371,341 - -
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (434,109,222) 83,160,562 - -
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,076,315) - -
(511,436,991)      50,349,938          - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 198,590,922 (169,599,930) - (31,981,400)
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (40,030,150) 34,287,582 - 6,396,280
158,560,772 (135,312,348) - (25,585,120)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (352,876,219) (84,962,410) - (25,585,120)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,622,007,560 4,236,349,131 3,527,195,001 2,252,130,743

ส่วนของกําไรทีเป็นของ
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,210,755,218 3,306,649,036 3,527,195,001     2,277,715,863     
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 764,128,561 1,014,662,505 - -

กําไรสําหรับปี 5,974,883,779 4,321,311,541 3,527,195,001 2,277,715,863

ส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวมทีเป็นของ
ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,996,313,899 3,237,757,727 3,527,195,001     2,252,130,743     
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 625,693,661 998,591,404 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,622,007,560 4,236,349,131 3,527,195,001 2,252,130,743

กําไรต่อหุ้น (บาท)
   กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 35 1.31                    1.28                    0.88                    0.88                    
   กาํไรต่อหุ้นปรับลด 35 1.30                    1.27                    0.88                    0.88                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

5บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,234,729,759       5,516,955,712        3,506,132,970       2,270,974,986        
รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคา 5,781,216,738       4,827,669,620        97,257,875            95,682,082            
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 1,608,182,297       1,268,312,197        17,704,261            15,565,363            
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีทีรับรู้ระหวา่งงวด (56,560,717)           (39,093,957)           - -
ดอกเบียรับ (18,103,765)           (37,747,283)           (3,998,791,020)      (2,299,237,202)      
ตน้ทุนทางการเงิน 4,528,191,398       5,202,828,891        4,261,405,140       1,504,350,507        
เงินปันผลรับ - - (3,423,519,270)      (1,774,403,804)      
หนี สูญและหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (34,016,640)           (53,477,616)           193,294                 (6,860,094)             
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและเคลือนไหวชา้ (112,061,521)         (170,518,557)         (36,270,258)           (37,293,686)           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 247,892,503          214,332,458           81,653,795            57,240,465            
ประมาณการหนี สินระยะสัน (กลบัรายการ) (14,450,586) 2,644,856 - -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 16,287,212            10,688,633            6,439,827              (3,210,422)             
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขึนจริง 38,641,358            28,586,118            542,963                 2,220,817              
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน

และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (21,016,333)           (6,809,925)             (6,499,820)             (2,780,946)             
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 33,216,628            69,941,706            749,449                 1,856,606              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 73,253,300            (1,045,094)             - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า - 1,156,472              - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 169,643                 1,187,268              - 21,430                   
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน - (160,000)                - -
กาํไรจากการต่อรองราคาซือ (154,691,395)         - - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,200,472)             (3,919,484)             - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (18,896,542)           (177,200,710)         - -

20,126,782,865 16,654,331,305 506,999,206 (175,873,898)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10 งบการเงินประจ�าปี 2560



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (1,235,853,613)      392,291,532           490,085,304 166,875,505 
ลูกหนี อืน (145,728,226)         (314,654,118)         (966,848,819) 213,158,486 
ลูกหนีคู่คา้และลูกหนี ร้านคา้เช่า (67,083,430)           74,195,975            - -
สินคา้คงเหลือ 981,394,423          471,645,625           621,700,124 215,896,216 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5,522,484              21,419,592            3,743 2,787,372 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (521,992,695)         19,594,636            (5,983,554) (873,610)
เจา้หนีการคา้ 39,566,085            1,966,616,132        (86,501,266) (309,479,022)
เจา้หนี อืน (106,230,006)         170,623,420           85,221,644 118,989,106 
หนี สินหมุนเวยีนอืน 110,604,956          77,193,726            103,605 (1,954,984)
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายในระหวา่งปี (91,695,197)           (44,791,904)           (16,312,082) (6,017,500)
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 190,379,892          268,762,662           (6,158,626) (4,362)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,285,667,538 19,757,228,583 622,309,279 223,503,309 
จ่ายภาษีเงินได้ (1,905,359,557)      (1,819,690,674)      (83,459,594) (65,364,064)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17,380,307,981 17,937,537,909 538,849,685 158,139,245 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบีย 17,663,464            43,665,179            3,998,779,077       2,299,262,244        
รับเงินปันผล 51,424,949            42,479,935            3,423,519,270       1,774,403,804        
เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 6.1 (10,551,545,803)    (5,323,376,916)      (32,936,910)           (167,686,798)         
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 221,345,619          119,232,524           9,289,006              7,489,420              
เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 6.1 (173,960,808)         (108,085,110)         (348,761)                (12,638,656)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15,781,278            1,676,731              32,874                   -
เงินสดจ่ายเพือการไดสิ้ทธิการเช่า (451,385,645)         (307,762,711)         - -
เงินสดจ่ายเพือการลงทุน - สุทธิ 6.1 (414,215,313)         (123,415,737,699)  (31,875,000)           (4,100,179,957)      
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (81,768,197,671)    (7,807,325,759)      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 120,000,000           14,060,281,459     4,560,763,073        
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (13,168,895,874)    (203,236,000,000)  
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6.1 - - 64,554,840,081     3,957,613,297        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราวทีไดม้าจากการซือธุรกิจ - 1,835,061,738        - -
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชัวคราว - (9,587,520)             - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 49,000                   - - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว 4,748,880              4,793,760              - -
เงินสดจ่ายซือบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,552,736,275)      (81,394,886,471)    - -
เงินสดจ่ายเพือการเพิมทุนในบริษทัยอ่ย 6.1 - - (3,483,293,200)      (3,784,610,280)      
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 91,999,520            -
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (12,737,250)           (126,223,660)         - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน - 6,560,000              - -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,845,567,904)    (208,512,190,220)  (12,346,806,129)    (206,508,909,612)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

11บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,205,352,801)      (4,661,088,689)      (3,875,750,356) (1,093,646,188)
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (2,115,775,714)      (1,258,035,950)      (2,115,775,714) (1,258,035,950)
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (308,157,802)         (1,121,784,880)      - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 65,872,497,193     111,205,752,846    54,833,000,000 20,050,000,000 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (66,962,764,484)    (108,284,361,447)  (50,083,000,000) (14,410,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 5,000,000              3,550,351,327 3,844,711,306 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (3,957,329,414) (3,497,995,032)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,455,305,012     67,873,157,275      13,040,000,000 67,264,191,523 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (47,425,825,982)    (35,328,872,042)    (39,789,534,515) (28,974,657,008)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 40,000,000,000     82,000,000,000      40,000,000,000 82,000,000,000 
จ่ายเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ - (1,000,000,000)      - (1,000,000,000)
ชาํระคืนหนี สินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (11,719,782)           (8,416,177)             - -
เงินสดรับจากการเพิมทุนหุ้นสามญัสุทธิ - 83,070,021,294      - 83,070,021,294 
เงินสดรับสุทธิจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย
     ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,625,000            61,885,238            - -
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 231,270,072          336,122,507           231,270,071          336,122,507           
เงินสดรับล่วงหนา้จากการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 49,808,059            22,806,092            49,808,059            22,806,092            
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,390,091,229) 192,912,186,067 11,883,039,458 206,353,518,544 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 1,144,648,848       2,337,533,756        75,083,014            2,748,177              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 3,485,931,192       1,130,362,652        77,524,155 74,435,212
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสินปี (236,604,692)         18,034,784            319,904 340,766
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 4,393,975,348 3,485,931,192 152,927,073 77,524,155 
หกั  เงินสดทีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 11 (26,250,096) - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม สุทธิ 6 4,367,725,252 3,485,931,192 152,927,073 77,524,155 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

12

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

12 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มลูทัวไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายบญัชีทีสาํคญั 
4 การซือธุรกิจ และการไดม้าซึงสินทรัพย ์
5 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
6 ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด 
7 ลกูหนีการคา้ 
8 ลกูหนี อืน 
9 ลกูหนีคู่คา้และลกูหนี ร้านคา้เช่า 

10 สินคา้คงเหลือ 
11 กลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายและหนี สินทีรวมในกลุ่ม

สินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
13 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
14 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
15 เงินลงทุนระยะยาวอืน 
16 สิทธิการเช่า 
17 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
18 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
19 ค่าความนิยม 
20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
23 เจา้หนีการคา้ 
24 เจา้หนี อืน 
25 ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
26 ทุนจดทะเบียน และใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 
27 ทุนสาํรอง 

13บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 

28 ส่วนงานดาํเนินงาน 
29 รายไดอื้น 
30 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
31 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
32 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
33 การดาํเนินงานทียกเลิก 
34 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
35 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
36 เงินปันผล 
37 เครืองมือทางการเงิน 
38 การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
39 ภาระผกูพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
40 คดีฟ้องร้อง 
41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
42 การอนุมติังบการเงิน 
  

14 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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1. ข้อมูลทัวไป 

บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบียน
ตังอยูที่ อาคารเบอร์ลี ยคุเกอร์ เลขที 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 

บริษทัใหญ่ และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างปี ไดแ้ก่ บริษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน จาํกดั ซึ งเป็นนิติบุคคล 
ทีจดัตังขึนในประเทศไทย 

บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิต 
การจดัจาํหน่าย และการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ดงันี   

สินค้าและบริการทางบรรจภัุณฑ์ 

กลุ่มบริษัทเป็นผูผ้ลิต จัดการตลาด และจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ ์  
พลาสติกแขง็  

สินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภค 

กลุ่มบริษทัเป็นผูผ้ลิต จดัการตลาด และจัดจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ได้แก่ กระดาษอนามยั สินค้า
เครืองใชส่้วนตวั (สบู่ แชมพ ูและเครืองสาํอาง) ขนมขบเคียว เครืองดืมและลูกอม กลุ่มบริษทัจดัการตลาดและ
จดัจาํหน่ายสินคา้ทังทีเป็นตราของเบอร์ลี ยุคเกอร์ ควบคู่กบัสินคา้ภายใตส้ัญญากบับริษทัอืน นอกจากนัน 
กลุ่มบริษทัให้บริการดา้น พิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้ ขนส่งและจดัส่งสินคา้ ให้แก่กลุ่มบริษทัเดียวกนัและ
บริษทัอืน 

สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 

กลุ่มบริษทัเป็นผูน้าํเขา้ และจดัจาํหน่ายสินคา้หลากหลายเกียวกบัสารเคมีทีใชใ้นอุตสาหกรรม สารผสมอาหาร 
เวชภณัฑ ์ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีทางภาพ และเครืองมือทางการแพทย ์และเป็นผูอ้อกแบบ จดัหา และจดัจาํหน่าย 
เครืองมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมอตัโนมติั เครืองมือเพือการอุตสาหกรรม อุปกรณ์คลงัสินคา้ และขนส่งสินคา้ 
และโครงเหลก็เสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 

สินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ไฮเปอร์มาร์เกต็ ซูเปอร์มาร์เกต็ ร้านสะดวกซือ 
และร้านขายยา รวมถึง จดัใหมี้พืนทีเช่าสาํหรับร้านคา้ต่างๆ เพือใหเ้ป็นศูนยก์ารจบัจ่ายแบบครบวงจร 
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กลุ่มธุรกจิอืน 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีให้บริการระบบขอ้มูลสารสนเทศ และดาํเนินการเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายหนังสือ                 
และสือสิงพิมพ ์และธุรกิจอืนๆ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตัง 2560 2559 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั มณัฑนา จาํกดั  จาํหน่ายเวชภณัฑ ์เครืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จาํกดั ผลิตอาหารวา่ง ไทย 100.00 100.00 
Rubia Investments Limited  บริษทัลงทุน หมู่เกาะบริติช 

เวอร์จิน 100.00 100.00 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั บริการดา้นพิธีการออกสินคา้ คลงัสินคา้    
    ขนส่งและจดัส่งสินคา้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไทยกลาสเทคโนโลย ีจาํกดั  บริการจดัอบรมสมัมนา ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี เฮลทแ์คร์ จาํกดั จาํหน่ายเวชภณัฑ ์เครืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด ์เทรดดิง จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยทีางภาพ       
    เครืองเขียน และวสัดุก่อสร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี คอนซูเมอร์ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
Berli Jucker (Myanmar) Limited หยดุดาํเนินการ เมียนมา 100.00 100.00 
BJC International Company Limited ตวัแทนจาํหน่าย ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั  ผลิตสบู่ เครืองสาํอางและลูกอม ไทย 99.85 99.85 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ สเปเชียลตีส์ จาํกดั  จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ ไทย 99.15 99.15 
บริษทั อุตสาหกรรมทาํเครืองแกว้ไทย จาํกดั (มหาชน) ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 98.60 98.60 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จาํกดั ผลิตกระดาษอนามยั ไทย 94.84 94.84 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ีจาํกดั ให้บริการระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไทย 51.00 51.00 

(จดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดั
 ประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย) 

    

บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ไทย 50.00(1) 50.00(1) 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจิง จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จาํกดั คา้ส่ง ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
BJC International Holding Pte. Ltd.  บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลตีส์ จาํกดั ร้านเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์ ไทย 100.00 100.00 
BJC (Hong Kong) Company Limited บริษทับริหารการเงิน ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี ดิเวลล็อปเมนท ์จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
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ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตัง 2560 2559 
บริษทัย่อยทางตรง (ต่อ)  
บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั สมัพนัธ์เสมอ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี ซี ดิสทริบิวชัน จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
BJC Brand Limited บริการดา้นการบริหารจดัการ 

   เครืองหมายการคา้ 
 (ยงัไม่ไดเ้ริมประกอบธุรกิจ) 

 
 

ฮ่องกง 

 
 

100.00 

 
 

100.00      
บริษทัย่อยทางอ้อม   
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ผลิตอาหารวา่ง มาเลเซีย 100.00 100.00 
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จาํกดั จาํหน่ายเวชภณัฑ ์เครืองมือ     
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
BJC Cellox (Vietnam) Compamy Limited     
 (เดิมชือ BJC International (Vietnam) Limited)  ตวัแทนจาํหน่าย เวียดนาม 100.00 100.00 
BJC Glass Company Limited ลงทุน คา้ขาย นาํเขา้ และส่งออก  ฮ่องกง 100.00 100.00 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จาํกดั ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสงักะสี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั หินอ่อนและศิลา จาํกดั หยดุดาํเนินการ ไทย 100.00 100.00 
Thai Corp International Company Limited บริษทัลงทุน ฮ่องกง 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited  บริษทัลงทุน ฮ่องกง 26.79(1) 26.79(1) 
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จาํกดั(4) ผลิตภาชนะแกว้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเซียบุค๊ส จาํกดั ผูค้า้และจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จาํกดั      
 (เดิมชือ บริษทั บีเจซี โอเกนกิ จาํกดั) บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
BJIMK Company Limited ตวัแทนจาํหน่าย ฮ่องกง 75.00 75.00 
Ichiban Foods Company Limited  ผลิตผลิตภณัฑซึ์ งทาํจากถัวเหลือง เวียดนาม 75.00 75.00 
Thai An Vietnam Joint Stock Company บริษทัลงทุน เวียดนาม 65.00 65.00 
บริษทั มณัฑนา มาร์เก็ตติง จาํกดั  จาํหน่ายเวชภณัฑแ์ละวสัดุการแพทย ์ ไทย 100.00 100.00 
BJC International (Myanmar) Company Limited บริการให้คาํปรึกษาดา้นการวิเคราะห์   

   ผลิตภณัฑแ์ละการรวบรวมขอ้มูล 
 

เมียนมา 
 

100.00 
 

100.00 
บริษทั ไทย แดรี  จาํกดั 
 

ผลิตและจดัจาํหน่ายโยเกิร์ตสด และ 
   ผลิตภณัฑซึ์ งทาํจากนม 

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จาํกดั จาํหน่ายเวชภณัฑ ์เครืองมือ 
   และอุปกรณ์ทางการแพทย ์

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด ์จาํกดั ให้เช่าคลงัสินคา้ ไทย 100.00 100.00 
Thai An Vietnam Trading Company Limited คา้ปลีก เวียดนาม 100.00 100.00 
BJC Cellox (Cambodia) Company Limited ผลิตกระดาษอนามยั กมัพชูา 100.00 100.00 
บริษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั(7) บริษทัลงทุน ไทย - 100.00 
บริษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั(7) บริษทัลงทุน ไทย 100.00 - 
Vina Paper Company Limited(6) ผลิตกระดาษอนามยั เวียดนาม 100.00 - 
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ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตัง 2560 2559 
บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางอ้อม     
BJC Glass Vietnam Limited ผลิตภาชนะแกว้ เวียดนาม 100.00 100.00 
Thai Corp International (Vietnam) Company Limited ตวัแทนจาํหน่าย เวียดนาม 75.00 75.00 
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม  เวียดนาม 26.79(1) 26.79(1) 
บริษทั คอสม่า เทรดดิง จาํกดั(5) 
 

จาํหน่ายเวชภณัฑ ์เครืองมือ 
 และอุปกรณ์ทางการแพทย ์

 
ไทย 

 
100.00 

 
100.00 

บริษทั ดิสทรี  - ไทย จาํกดั ผูค้า้และจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ไทย 100.00 100.00 
Phu Thai Group Joint Stock Company  จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.52 64.52 
Phu Thai Construction and Investment     

Joint Stock Company จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.49 64.49 
Phu Thai Food Vietnam Company Limited จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Food Central Vietnam      

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

Manufacturing Company Limited บริการดา้นคลงัสินคา้ เวียดนาม 64.55 64.55 
Phu Thai Ho Chi Minh City Joint Stock Company จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค เวียดนาม 64.55 64.55 
บริษทั บีเจซี เมกา้ มาร์เก็ต จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั สมัพนัธ์กิจ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เสาวนีย ์โฮลดิงส์ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย -(3),(7) 100.00 
บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (8) คา้ปลีก ไทย 99.85(3) 97.94 
C-Distribution Asia Pte. Ltd. (8) บริษทัลงทุน สิงคโปร์ 99.94(3) 99.18 
บริษทั ซี ดีสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จาํกดั พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไทย 99.91(3) 98.80 
บริษทั ซีมอลล ์จาํกดั(8) หยดุดาํเนินการ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละลงทุน 

  ในบริษทัอืน 
 

ไทย 
 

99.85(3) 
 

97.94 
บริษทั เทพารักษ ์บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละลงทุน 

  ในบริษทัอืน 
 

ไทย 
 

99.85(3) 
 

97.94 
บริษทั เชียงราย บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั สุราษฎร์ บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
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ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตัง 2560 2559 
บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางอ้อม  (ต่อ)     
บริษทั ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จาํกดั(8) หยดุดาํเนินการ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั เซ็นคาร์ จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั พิษณุโลก บิกซี 2015 จาํกดั(8) คา้ปลีกและลงทุนในบริษทัอืน ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จาํกดั(8) คา้ส่งและคา้ปลีก  

  (ยงัไม่ไดเ้ริมประกอบธุรกิจ) 
 

ลาว 
 

99.85(3) 
 

97.94 
บริษทั เซ็นทรัล พทัยา จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั อุดร บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั อินทนนทแ์ลนด ์จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั บิกซี แฟรี  จาํกดั(8) คา้ปลีก ไทย 99.68(3) 94.83 
บริษทั พระราม 2 บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.84(3) 97.93 
บริษทั พิษณุโลก บิกซี จาํกดั(8) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.85(3) 97.94 
บริษทั บิกซี เซอร์วิสเซส จาํกดั(8) สนบัสนุนการให้บริการธุรกิจประกนั ไทย -(2) (3) 97.94 
 ชีวิตและประกนัวินาศภยั    

(1) กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าว 
(2) เมือวนัที 10 เมษายน 2560 กลุ่มบริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทั บิกซี เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มใน

สดัส่วนร้อยละ 47.99 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึ ง ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวเปลียนสถานะเป็นกิจการร่วมคา้ 
(3) เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครั งที 3/2560 มีมติอนุมติัให้บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั                    

เขา้ทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์ังหมดของบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลให้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 สัดส่วน
การลงทุนในหุ้นกลุ่มบิกซีเปลียนแปลงไป โดยในวนัที 28 กนัยายน 2560 หลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวได้ออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ดูหมายเหตุขอ้ 4.1) 

(4) เมือวนัที 29 มิถุนายน 2560 บริษทั ไทย มาลายา กลาส จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มไดเ้พิมทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษทัดงักล่าว                  
มีทุนจดทะเบียนรวม 3,270 ลา้นบาท และทุนทีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,848 ลา้นบาท 

(5) เมือวนัที 28 สิงหาคม 2560 บริษทั คอสม่า เทรดดิง จาํกัด ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางอ้อมได้เพิมทุนจดทะเบียน  
ส่งผลให้บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว มีทุนจดทะเบียนรวม 5 ลา้นบาท และทุนทีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2 ลา้นบาท 

(6) เมือวนัที 22 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือหุ้น Vina Paper Company Limited ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ 
(ดูหมายเหตุขอ้ 4.2) 

(7) เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2560 บริษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม และบริษทั เสาวนีย ์โฮลดิงส์ จาํกดั  
ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้าํการควบบริษทั จดัตังบริษทัใหม่ชือว่า บริษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั โดยจดทะเบียน
จดัตังบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

(8) บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มรวมเรียกวา่ “กลุ่มบิกซี” 
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ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทั 

ขอ้มลูเกียวกบัส่วนประกอบของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี  

ธุรกจิหลกั ประเทศที 
กจิการจัดตัง 

จํานวนบริษัทย่อยทีบริษัท 
ถือหุ้นทังหมด 

 2560  2559 
สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์ ไทย 4  3 
 ฮ่องกง 1  1 
 เวยีดนาม 1  1 
สินคา้และบริการทางอุปโภคบริโภค ไทย 5  4 
 มาเลเซีย 1  1 
 กมัพชูา 1  1 
 เวยีดนาม 1  - 
สินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค ไทย 10  10 
สินคา้และบริการทางการคา้ปลีกสมยัใหม่ ไทย 1  - 
อืนๆ ไทย 11  15 
 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 1  1 
 เมียนมา 2  2 
 สิงคโปร์ 1  1 
 ฮ่องกง 2  2 
 เวยีดนาม 1  1 
สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์อุปโภค  
     บริโภค เวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค และอืนๆ 

 
เวยีดนาม 
ฮ่องกง 

 
1 
1 

 
 

1 
1 

  45  45 
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ธุรกจิหลกั ประเทศที 
กจิการจัดตัง 

จํานวนบริษัทย่อยทีบริษัท 
ไม่ได้ถือหุ้นทังหมด 

 2560  2559 
สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์ ไทย 2  2 
 ฮ่องกง 1  1 
 เวยีดนาม 1  1 
สินคา้และบริการทางอุปโภคบริโภค ไทย 2  2 
 ฮ่องกง 2  2 
 เวยีดนาม 14  14 
สินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค ไทย 1  1 
สินคา้และบริการทางการคา้ปลีกสมยัใหม่ ไทย 16  17 
 สิงคโปร์ 1  1 
 ลาว 1  1 
อืนๆ ไทย 1  1 
  42  43 

โดยขอ้มลูเกียวกบับริษทัยอ่ยทีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทังหมดซึ งมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 
ต่อกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี  

    หน่วย : พนับาท
ชือบริษทั ประเทศที 

กจิการจัดตัง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

และสิทธิในการออกเสียง 
ของส่วนได้เสีย 

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
(ร้อยละ) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จัดสรรสําหรับ 

ส่วนได้เสียทีไม่ม ี
อาํนาจควบคุม 
สําหรับปีสินสุด 

วนัที 31 ธันวาคม  

ส่วนได้เสียทีไม่ม ี
อาํนาจควบคุมสะสม 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560  2559 
         
บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั(1) ไทย 50.00 50.00 478,793 427,893 3,447,576  3,223,784 
บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)(2) ไทย 99.85 97.94 85,077 528,858 305,475  4,357,316 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยทีไม่มีสาระสาํคญั  906,264  830,607 

รวม   4,659,315  8,411,707 

(1) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของ TBC-Ball Beverage Can Holding Limited 
และ TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั 
ตามลาํดบั 

(2) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บิกซี”) ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยทังหมดของ
กลุ่มบิกซี  
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ขอ้มูลทางการเงินทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกนัของแต่ละบริษทัย่อย 
ทีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือหุ้นทั งหมดซึ งมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
ชือบริษัทย่อย  บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน   บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
  จํากดั (1)  จํากดั (มหาชน) (2) 
  2560  2559  2560  2559 
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วนัที 31 ธันวาคม       

สินทรัพยห์มุนเวียน  3,181,030 3,156,382  17,416,815 17,321,563 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  6,900,377 6,495,888  77,881,148 75,320,850 
หนี สินหมุนเวียน  (3,568,422) (3,077,804)  (29,075,993) (34,723,404) 
หนี สินไม่หมุนเวียน  (563,756) (1,130,807)  (10,971,413) (7,919,813) 

ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั  2,501,653 2,219,875  54,945,082 48,954,258 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   3,447,576 3,223,784  305,475 4,371,936 
     
งบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนแบบย่อ     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     
รายไดร้วม  8,805,054 8,122,556  118,168,399 91,988,680 
ค่าใชจ่้ายรวม  (7,600,532) (7,246,904)  (111,781,153) (86,830,301) 
กาํไรสาํหรับปี  1,204,522 875,652  6,387,246 5,158,379 

     
ส่วนของกาํไรทีเป็นของ      

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  587,054 433,958  6,302,409 4,628,467 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  617,468 441,694  84,837 529,911 

     
ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี      

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  (50,276) (7,376)  163,496 (56,749) 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (138,675) (13,801)  240 (1,053) 

     
ส่วนของกาํไรเบด็เสร็จรวมทีเป็นของ     

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  536,778 426,582  6,465,905 4,571,718 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  478,793 427,893  85,077 528,858 
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หน่วย : พนับาท 
ชือบริษัทย่อย  บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน   บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
  จํากดั (1)  จํากดั (มหาชน) (2) 
  2560  2559  2560  2559 
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
    

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  255,000 210,000  32,316 895,837 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,081,774 1,420,068  11,177,124 11,382,906 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (1,088,036) (1,015,833)  (5,772,792) (3,309,437) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,079,741) (389,343)  (4,570,601) (7,778,066) 
กระแสเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ  (86,003)  14,892  833,731 295,403 

(1) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ได้รวมขอ้มูลทางการเงินของ TBC-Ball Beverage Can Holding Limited 
และ TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั 
ตามลาํดบั 

(2) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บิกซี”) ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยทังหมดของกลุ่มบิกซี  

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
(1) กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

(2) งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) เรือง “การนาํเสนอ     
งบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2560 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง 
“การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) 
พ.ศ. 2559” ลงวนัที 11 ตุลาคม 2559 
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(3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับรอบบญัชี
ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง       
แนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน             
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั                   
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

(4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีซึ งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบัทีจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ซึ งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 26 กนัยายน 2560 ทังนี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั     
ไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวด
ทีจะเริมถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี  กาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการเปลียนแปลงในหนี สิน               
ทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทังทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด โดยมาตรฐาน
การบญัชีฉบบันีกาํหนดใหใ้ชวิ้ธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีทีปรับปรุงใหม่นี  อธิบายใหช้ดัเจนสาํหรับประเด็นเรืองการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีในกรณีทีกิจการมีผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงโดยอธิบายให้ชดัเจนว่าการประเมินกาํไร            
ทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอทีจะนาํมาใชส้าํหรับการกลบัรายการของผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี
หรือไม่ (เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) กาํไรทางภาษีในงวดอนาคตทีตอ้งนาํมาเปรียบเทียบนันจะไม่รวม
รายการหักทางภาษี นอกจากนี  การประเมินกาํไรทางภาษี ในงวดอนาคต ใหร้วมถึงกาํไรทีอาจเกิดขึน
จากการเพิมขึนของมูลค่าของสินทรัพยข์องกิจการในอนาคต โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบันี กาํหนดให้
ใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงัสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สีย
ในกิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่นี  กาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอืน โดยมีขอ้ยกเวน้เกียวกบัการไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับส่วนไดเ้สียใน
บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือในบริษทัร่วมทีจดัประเภทเป็นรายการถือไวเ้พือขายหรือการดาํเนินงานที
ยกเลิกตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไว้
เพือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดใหใ้ชวิ้ธีปรับยอ้นหลงั
สาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว 

2.2 สกลุเงินทีนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทังหมดมีการปัดเศษเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาทีแตกต่างกนั   
ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามที
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
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3.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้  

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจการควบคุมเมือกลุ่มบริษทั (1) มีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน (2) มีโอกาสเปิดรับหรือ                  
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใชอ้าํนาจ
เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของผูล้งทุน 

เมือมีเงือนไขหรือสถานการณ์บ่งชีวา่ อาํนาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หนึงขา้งตน้เปลียนแปลงไป กลุ่มบริษทัจะทาํ
การพิจารณาอาํนาจการควบคุมกิจการทีถกูควบคุมใหม่ 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึ งรวมถึงการรับรู้
จาํนวนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซือ หกัดว้ยมลูค่าสุทธิ (มลูค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดที้
ไดม้าและหนี สินทีรับมาซึงวดัมลูค่า ณ วนัทีซือ แต่หากมลูค่าสุทธิ (มลูค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้า
และหนี สินทีรับมาสูงกวา่มลูค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให ้กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนทีสูงกว่าเป็นกาํไรในกาํไร
หรือขาดทุน 

สิงตอบแทนทีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป หนี สินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทังนี สิงตอบแทนทีโอนใหย้งัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี สินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ออกแทนโครงการ
ของผูถ้กูซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทั 
และผูถู้กซือ ใหใ้ชร้าคาทีตํากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบ
นอกตลาดไปหกัจากสิงตอบแทนทีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืน 

หนี สินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี สินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ซึงเกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจากผูถู้กซือ
หรือวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึ งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 
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การรวมธุรกิจซึ งเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซึ งควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนวา่ไดเ้กิดขึนตังแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เพือปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตาม
บัญชีก่อนการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถื้อหุ้น ทีกลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนต่างจาก                
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซึ งเป็นส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีสินทรัพย์
ทีระบุไดสุ้ทธิ ณ วนัทีรวมธุรกิจให้บนัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่าจะมีการจาํหน่าย                 
เงินลงทุนออกไป 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่มทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมนีแลว้  
งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดจ้ัดทาํขึนโดยใช้งบการเงินของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึกตามเกณฑ ์   
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

รายการสินทรัพย์และหนี สินที เป็นตวัเงินทีมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหนี หรือไม่มีความเป็นไปไดว้่า 
จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ถือเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ ผลต่าง
ของอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากรายการทีเป็นตวัเงินซึ งถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศของกิจการทีเสนองบการเงิน จะตอ้งรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของ
กิจการทีเสนองบการเงิน หรือรับรู้ไวใ้นงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนในงบการเงินทีรวม
หน่วยงานในต่างประเทศและกิจการทีเสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวม เมือหน่วยงานในต่างประเทศเป็น             
บริษทัย่อยแห่งหนึ งของกิจการ) กิจการจะตอ้งรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปลียนแยกไวต่้างหากในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนเมือเริมตน้และตอ้งจดัประเภทจากส่วนของเจา้ของไปกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ 

27บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
 

28 
 

กิจการในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหนี สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น 
จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป 

3.3 เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนพุนัธ์  

เครื องมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพือจดัการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง         
ในอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบี ย และความเสียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ทีเกิดจากกิจกรรม
ดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน   

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บริหารความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัเครืองมือทางการเงินไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 37 

กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ งใชเ้พือป้องกนัความเสียงของสินทรัพย์
และหนี สิน โดยมิไดใ้ชก้ารบญัชีเพือป้องกนัความเสียงรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินทีจะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะการเงิน
และรวมอยูใ่นรายการสินทรัพยห์รือหนี สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือ
เพือการคา้ 
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3.4 การบัญชีการป้องกนัความเสียง 

การบัญชีการป้องกันความเสียงจากมลูค่ายติุธรรม 

ในกรณีที เครื องมือทางการเงินที เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี ยงต่อการเปลียนแปลง 
ในมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หนี สิน หรือขอ้ผกูมดัทียงัไม่มีการรับรู้ กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่า
ยุติธรรมหรือองค์ประกอบทีเป็นเงินตราต่างประเทศของเครืองมือทางการเงินทีใช้ป้องกนัความเสียงถูกบนัทึก 
เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน รายการทีไดรั้บการป้องกนัความเสียงวดัราคา
ตามมลูค่ายติุธรรมเพือใหส้อดคลอ้งกบัความเสียงทีมีการป้องกนั 

การบัญชีเพือการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด 

ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ งถูกกาํหนดและเขา้เงือนไข
เป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดให้รับรู้โดยตรงผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน กาํไรหรือขาดทุนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

จาํนวนทีเคยรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ งของมูลค่าเริมแรกของสินทรัพยห์รือ
หนี สิน เมือรายการในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงนันไดถ้กูรับรู้รายการ 

กลุ่มบริษทัจะหยดุใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียงเมือบริษทัยกเลิกการป้องกนัความเสียง เครืองมือป้องกนัความเสียง
หมดอาย ุถกูขาย ถกูเพิกถอน หรือใชสิ้ทธิ หรือไม่เขา้เงือนไขการบญัชีป้องกนัความเสียง เมือคาดว่ารายการใน
อนาคตจะไม่เกิดขึนแลว้ กาํไรหรือขาดทุนสะสมซึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัที
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภททีถึงกาํหนด      
จ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ทีมีภาระผกูพนั 

3.6 ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมนุเวียนอืน 

ลกูหนีการคา้ ลกูหนี อืน และลกูหนีคู่คา้และลูกหนี ร้านคา้เช่าแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี  และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนี
ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี สูญ 
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3.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนักและวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ
ประกอบดว้ยตน้ทุนในการซือ หักดว้ยส่วนลดการคา้ เงินทีไดรั้บคืนและรายการอืนๆทีคลา้ยคลึงกนั ตน้ทุน 
ในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอืนเพือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบนั  

ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใช้ตน้ทุนมาตรฐาน 
ซึ งไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลียรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม  
โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย 

3.8 กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถอืไว้เพือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีมูลค่าทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพยน์ัน
ต่อไป โดยมีเงือนไขว่าสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยน์ันตอ้งมีไวพ้ร้อมขายในสภาพปัจจุบนั ซึ งขึนอยู่กบัขอ้ตกลง
ทีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัวไปสําหรับการขายกลุ่มสินทรัพยเ์หล่านัน และการขายตอ้งมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

หากกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายส่งผลใหบ้ริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัจะจดัประเภทรายการ
สินทรัพยแ์ละหนี สินของบริษทัย่อยเหล่านันเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถือไวเ้พือขายเมือเป็นไปตามเงือนไข
ขา้งตน้ โดยไม่คาํนึงถึงวา่บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวหลงัการขายหรือไม่  

หากกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ เงินลงทุนดงักล่าวจะจดัประเภท
เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือเป็นไปตามเงือนไขขา้งตน้และหยุดใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียเมือเมือจดัประเภทเป็น
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกทีถือไวเ้พือขาย วดัมูลค่าดว้ยจาํนวน
ทีตํากวา่ระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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3.9 งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง 

งานก่อสร้างตามสญัญาระหวา่งก่อสร้างแสดงถึงมลูค่างานทียงัไม่เรียกเก็บซึ งคาดว่าจะเก็บไดจ้ากลูกคา้สาํหรับ
สญัญางานก่อสร้างทีมีอยู ่ณ วนันัน มลูค่าของงานทียงัไม่เรียกเกบ็วดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างบวกกาํไรทีรับรู้  
หกัดว้ยจาํนวนทีเรียกเก็บจากลูกคา้และขาดทุนทีรับรู้ ตน้ทุนการก่อสร้างรวมค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบั
งานก่อสร้างตามสัญญาทังหมดและการปันส่วนตน้ทุนคงทีและตน้ทุนผนัแปรซึ งเกิดขึนตามสัญญาก่อสร้าง
ของกลุ่มบริษทัโดยขึนอยูก่บัความสามารถในการดาํเนินงานตามปกติ  

ผลต่างของจาํนวนทีเรียกเก็บจากลูกคา้ทีต ํากว่ารายไดค่้าก่อสร้างทีรับรู้แสดงภายใตลู้กหนี อืนในงบแสดงฐานะ              
ทางการเงิน ผลต่างของจาํนวนทีเรียกเก็บจากลูกคา้ทีสูงกว่ารายไดค่้าก่อสร้างทีรับรู้แสดงภายใตห้นี สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.10 เงินลงทุน 

เงินลงทุนชัวคราว 

เงินลงทุนชัวคราวประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
แสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระคําประกนั 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธี
ราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษทัร่วม คือ กิจการทีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญของกลุ่มบริษทั โดยอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั คือ 
อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน 
แต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

การร่วมคา้ คือ การร่วมการงานซึงผูที้มีการควบคุมร่วมในการงานนันมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนัน 
โดยการควบคุมร่วม คือ การร่วมกนัควบคุมการงานซึ งไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญา ซึ งการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมือ
การตดัสินใจใดๆ เกียวกบักิจกรรมทีเกียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผูที้ ร่วมกัน
ควบคุมการงานแลว้เท่านัน 
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ตามวิธีส่วนไดเ้สีย รายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จะถกูรับรู้เมือเริมแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ดว้ยราคาทุน และถูกปรับปรุงภายหลงัวนัทีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษทั
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
หรือการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ (รวมถึงส่วนได้
เสียระยะยาวใด  ๆซึ งโดยเนือหาแลว้ ถือเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้) 
กลุ่มบริษทัจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนทีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นัน สําหรับ
จาํนวนขาดทุนเพิมเติมจะรับรู้เป็นหนี สินก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจาก 
การอนุมานหรือไดจ่้ายเงิน เพือชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ไปแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ถูกบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียนับตังแต่วนัทีผูไ้ดรั้บการลงทุน
กลายเป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ส่วนต่างของตน้ทุนของเงินลงทุนทีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์
และหนี สินทีระบุไดข้องผูไ้ดรั้บการลงทุน ณ วนัทีซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จะถูกรับรู้เป็น           
ค่าความนิยม โดยรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน สาํหรับส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์
และหนี สินทีระบุไดที้สูงกว่าตน้ทุนของเงินลงทุน ให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัทีในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีซือเงินลงทุนนัน 

กลุ่มบริษทัจะเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัทีเงินลงทุนไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ หรือ                 
เมือเงินลงทุนนันไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 

หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้เปลียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัจะยงัคงใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนทีเหลืออยูนี่ ใหม่ 

เมือกลุ่มบริษทัไดล้ดส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ลง แต่ยงัคงใชวิ้ธีการบญัชี
ส่วนไดเ้สียต่อไป กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทกาํไรหรือขาดทุนทีเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะ
ส่วนทีลดลงในส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน ถา้กาํไรหรือขาดทุนนันถูกกาํหนดให้ จดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือหนี สินทีเกียวขอ้ง 

เมือกลุ่มบริษทัมีรายการกบับริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ กาํไรและขาดทุนซึ งเป็นผลมาจากรายการดงักล่าวจะถกูรับรู้
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเฉพาะส่วนไดเ้สียของผูล้งทุนอืนทีไม่เกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเท่านัน 

เงินลงทุนในตราสารทุนอืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกเป็นกาํไร
หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนทีถืออยู่บางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ังหมด 

3.11 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าประกอบดว้ย สิทธิการเช่าทีดิน และสิทธิการเช่าพืนทีอาคาร แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่าย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า และบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

3.12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่า 
ทีเพิมขึ นหรือทังสองอย่าง ทั งนี ไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือใหไ้ดม้าซึ งอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

ค่าเสือมราคาจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ซึ งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได้
ดงันี  

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 20 - 30 ปี 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจะตดัรายการเมือมีการจาํหน่ายหรือเมืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไม่ไดมี้การใชง้าน
และไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอีก กาํไรหรือขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
ซึงคือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยค์าํนวณรับรู้สุทธิ
เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีมีการตดัจาํหน่าย 

เมือกลุ่มบริษทัมีการเปลียนแปลงการใช ้กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีราคาทุนในการโอนระหว่างอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
กบัอสงัหาริมทรัพยที์มีไวใ้ชง้าน 

3.13 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

ทีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์ ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการรื อถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิ
ซอฟท์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ ซอฟท์แวร์นันให้ถือว่าลิขสิทธิ ซอฟท์แวร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก
แต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั นได้อย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่าย 
ตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมลูค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพย์
แสดงไดด้งันี   

อาคารและส่วนปรับปรุงทีดินและอาคาร และสิทธิการเช่า   5 - 60 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 - 30 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุด                
ทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.14 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรกของ
ค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เมือเริ มแรก ค่าความนิยม                
จะถกูวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
เป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงถึงวา่จะมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึนหรือไม่ 

ค่าความนิยมปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทัแต่ละหน่วยทีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการควบรวมธุรกิจ 
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3.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน ๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและค่าเผือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาทีคาดวา่
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะใหป้ระโยชน ์

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงันี  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 20 ปี 
ชือทางการคา้ 10  ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ทีเกียวขอ้ง 30 ปี 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 
ค่าสิทธิบตัรและเครืองหมายการคา้ 10 ปี 

วิธีการตดัจาํหน่ายระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี        
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใชง้านทีแน่นอนจะทาํการทดสอบดอ้ยค่าเมือมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยน์ันอาจมี 
การดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไม่มีอายุการใชง้านทีแน่นอนจะทาํการทดสอบดอ้ยค่าทุกปีหรือเมือมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพยน์ันอาจมีการดอ้ยค่า 
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3.16 การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีกลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยม จะมี
การประมาณมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิด              
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้
ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียง
ทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่า     
ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึ น                  
ในภายหลงั และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    
ทีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี
เรื องการดอ้ยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลง
ประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ ง
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.17 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการเกิดหนี สิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หนี สินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี เริมแรกและยอดหนี
เมือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตลอดอายุ
การกูย้ืม 

3.18 ประมาณการหนีสิน 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ 
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน 
และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

3.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซึ งกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงิน
ทีแน่นอนไปอีกกิจการหนึ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิมเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในรอบระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงาน
ใหก้บักิจการ  

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

โครงการผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที เกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยคาํนวณบนพืนฐานของ
เงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอืนๆ ทังนี อตัราคิดลดทีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

เมือมีการเพิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนทีเพิมขึนของผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัตน้ทุน
บริการในอดีตของพนกังานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวนัทีผลประโยชน์นันเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ทีเป็น
สิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทนัที  
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กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทังหมดทีเกิดขึนจาก
โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ผลประโยชนที์กาํหนดไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัทีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการบาํนาญ 
เป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซึ งผลประโยชน์นี                
ไดค้าํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระและจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามวิธีคิดลด           
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคต กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเมือเกิดขึน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 
เมือพนกังานทาํงานให ้

หนี สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสันหรือการปันส่วนกาํไร 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการ                   
ทีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

3.20 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑที์ชาํระดว้ยตราสารทุนทีกิจการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน จะถูกวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ ณ วนัทีให้สิทธิ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกให้ วดัมูลค่า             
โดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุน้ ณ วนัทีใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ           
ราคาใช้สิทธิ ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั และอตัราดอกเบียปลอดความเสียง 

มูลค่ายุติธรรมของจะพิจารณา ณ วนัทีใหสิ้ทธิ จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาทีตอ้ง
ปฏิบติัตามเงือนไขการไดรั้บสิทธิ และรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ทีเกียวขอ้ง ภายใตข้อ้สันนิษฐานของกลุ่มบริษทั
วา่ ตราสารทุนดงักล่าวจะถกูใชสิ้ทธิทังหมด  

ทุกๆ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน กลุ่มบริษทัจะประมาณจาํนวนผูม้าใชต้ราสารทุนดงักล่าว หากขอ้มูลในภายหลงั
บ่งชี ว่าจาํนวนตราสารทุนทีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วนัทีไดรั้บสิทธิ ส่วนต่างจะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนและปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

39บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
 

40 
 

3.21 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุม        
หรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นันหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
จากการขายสินคา้หรือให้บริการนัน ไม่อาจวดัมลูค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ 
หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือมีการใหบ้ริการ  รายไดบ้ริการประกอบดว้ยจาํนวนเมือเริมแรกตามทีตกลง
ไวใ้นสัญญา และสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชือถือ เมือสามารถประมาณผลของงานใหบ้ริการตามสัญญา
ได้อย่างน่าเชือถือ รายไดแ้ละต้นทุนค่าบริการจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตาม
สดัส่วนของขันความสาํเร็จของงานบริการ  

ขันความสาํเร็จของงานบริการประมาณโดยอา้งอิงกบัการสาํรวจงานทีทาํ เมือไม่สามารถประมาณผลของงาน
บริการไดอ้ยา่งน่าเชือถือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการจะถกูรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนจากการใหบ้ริการทีเกิดขึนและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีไดรั้บตน้ทุนนันคืน 

ผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากงานใหบ้ริการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทนัที 

รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าทีซื อสินคา้จากกิจการ  
ซึ งสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในสินคา้ในอนาคต  

กลุ่มบริษัทปันส่วนมูลค่าจากรายการขายให้กับคะแนนสะสม ด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่าว  
และทยอยรับรู้เป็นรายไดเ้มือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกิจการไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัทีจะจดัหารางวลันัน 

รายได้จากคู่ค้า 

กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงทางการคา้กบัคู่คา้ซึ งเป็นขอ้ตกลงทางธุรกิจทัวไปทีเกียวขอ้งกบัส่วนลดตามปริมาณการสังซือ
สินคา้ เงินสนบัสนุนการส่งเสริมการขายและการตลาด และรายรับค่าโฆษณาในแผ่นพบั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้าก
คู่คา้เมือเขา้เงือนไขตามสัญญาและสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชือถือ  รายไดรั้บจากคู่คา้ส่วนใหญ่รับรู้เป็นส่วนหกั
จากตน้ทุนสินคา้ทีขายและสินคา้คงเหลือ ส่วนทียงัไม่ไดรั้บชาํระแสดงเป็นลูกหนี  หรือแสดงเป็นยอดสุทธิหกัจาก
เจา้หนี ค่าซือสินคา้ในงบแสดงฐานะการเงิน แลว้แต่เงือนไขในขอ้ตกลงกบัคู่คา้ 
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีเกียวข้อง 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการทีเกียวขอ้งจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน 

รายได้จากสัญญาผ่อนชาํระ 

รายไดจ้ากสัญญาผ่อนชาํระ รับรู้รายไดด้อกเบี ยตามเกณฑค์งคา้งตามงวดทีถึงกาํหนดชาํระ โดยการปันส่วนรายได้
ดอกเบียรอตดับญัชีตลอดระยะเวลาการผ่อนชาํระตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามแต่ละงวดทีไดใ้หบ้ริการตลอดอายสุญัญาเช่า 

เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบียรับและรายได้อืน 

ดอกเบียรับและรายไดอื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนตามเกณฑค์งคา้ง   

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.22 ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืม และสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไข รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

3.23 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บ
จากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสญัญาเช่านัน 
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ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์เช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า ภาระผกูพนั
ตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ 

3.24 ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
เวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีทีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี สินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เมือเกิดจาก              
ผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั งแรกในงบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี สินใน
ครั งแรกในงบการเงินรวม ซึ งเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน
ทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการทีควบคุมร่วมกนั
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลบัรายการ
โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 
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ในการกาํหนดมลูค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ น และมีดอกเบี ยทีต้องชําระ            
กลุ่มบริษทัเชือว่าไดต้ังภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี          
อยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่
การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เมือเป็นค่าภาษีเงินได ้
ทีจะตอ้งนาํส่งใหก้บัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัมีความตังใจทีจะเสีย
ภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษี 
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได ้         
รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
บริษทัรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.25 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี และกาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลียถ่วงนําหนกัทีรวมสมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทังหมด 

3.26 การวัดมลูค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจาก
เทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี สินรายการใดรายการหนึ ง 
กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี สินนันซึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคา
ของสินทรัพยห์รือหนี สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
รวมนี ใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว ยกเวน้การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑภ์ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) 
และการวดัมูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) หรือมลูค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) 
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นอกจากนี  การวดัมลูค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชันเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่งตามลาํดบัขันของ
ขอ้มลูทีสามารถสงัเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลูทีใชว้ดัมลูค่ายติุธรรม ซึงมีดงัต่อไปนี  

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือหนี สิน
อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัทีวดัมลูค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สิน
นันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนัน 

3.27 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมลูเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(1) การใช้ดลุยพนิิจของผู้บริหารทีสําคัญในการใช้นโยบายการบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตังขอ้สมมติฐาน ซึ งมี
ผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี สินและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอาจ
เกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่า 
การประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน 

การใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัต่อไปนี  

การจัดประเภทเป็นการร่วมการงานและการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ 
ชือบริษทั ดุลยพนิิจและข้อสมมติฐานทีมีนัยสําคญั 

บริษทั บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มบริษทัถือหุ้นสามญัร้อยละ 50 โดยการตดัสินใจเกียวกบักิจกรรมทีเกียวขอ้ง
กบัการดาํเนินการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูที้ร่วมกนัควบคุมการงาน 
ดงันัน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนเป็นการร่วมคา้ ภายใตม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที 11 และบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษทั เบอร์ลี เอเซียติก โซดา จาํกดั  กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 โดยการตัดสินใจเกียวกับกิจกรรม                   
ที เกียวข้องกับการดําเนินการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูที้ ร่วมกัน
ควบคุมการงาน ดงันัน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนเป็นการร่วมคา้ ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 และบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จาํกดั กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 49 โดยการตัดสินใจเกียวกับกิจกรรม                         
ที เกียวข้องกับการดําเนินการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูที้ ร่วมกัน
ควบคุมการงาน ดงันัน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนเป็นการร่วมคา้ ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 และบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย 

44 งบการเงินประจ�าปี 2560



  ก ก ()  
กก 
 31  2560 
 

45 
 

 
  

    () ก ก 51 กกกกก
กกกกกก
ก  กก 
กก 11 ก 

   ก 
BJC-Mpoint (Hong Kong) Company  
Limited 

ก 51  -  
ก  -  ก 
 100  BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited   ก
กกกกกกกกก- 
 ก กกก
  กก 
กก 11 ก  

BJC O-I Glass Pte. Ltd. 
Malaya Glass Products Sdn Bhd 
Malaya-Vietnam Glass Limited 

ก 50  BJC O-I Glass Pte. Ltd.  BJC O-I 
Glass Pte. Ltd.  100  Malaya Glass Products Sdn Bhd 
 Malaya Glass Products Sdn Bhd     70  Malaya-
Vietnam Glass Limited  กกกกกกกก
กก BJC O-I Glass Pte. Ltd. 
กกก  ก
ก กก 11 ก
 

    ก ก  30.60 กก กกก                      
กกกกกก
ก  กก 
กก 11 ก 

BJC - MIB Company Limited ก 51 กกกกกก
กกกกกก 
 กก ก
ก 11 ก 

 ก  ก 
 ก  ก ก 

ก 50.92 กกกกก
กกกกกก
ก  กก 
กก 11 ก 

 กก ก ก  24.65 
กก
กก 4 กกก 8            
กก
 

 

45บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
 

46 
 

การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัทีมีอายุการใชง้านทีแน่นอนจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่า
เมือมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยน์ันอาจมีการดอ้ยค่า สาํหรับสินทรัพยที์ไม่มีอายุการใชง้านทีแน่นอน กลุ่มบริษทั
จะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเมือมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยน์ันอาจมีการดอ้ยค่าโดยการประมาณมูลค่า  
ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะมีประโยชนท์างภาษีในอนาคต 
และโอกาสทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากผลขาดทุนทางภาษีสะสม 

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ในการพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนความเสียงและผลตอบแทนในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ นอยู่กับหลายปัจจัยที ใช้ในการคํานวณตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปลียนแปลงของ 
ขอ้สมมติฐานเหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึ งไดแ้ก่อตัราดอกเบียทีควรจะใชใ้นการกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณา
อตัราคิดลดทีเหมาะสมกลุ่มบริษทั พิจารณาใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ งเป็น
สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้ง
จ่ายชาํระภาระผกูพนัทีเกียวขอ้ง ขอ้มลูเพิมเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
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(2) แหล่งข้อมลูสําคัญเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(2.1) การวัดมลูค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมลูค่า 

สินทรัพย์และหนี สินบางรายการของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเพือวตัถุประสงค ์                    
ในการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูจ้ดัตังคณะกรรมการประเมินมูลค่า ซึ งมี
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัเพือกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมและ
ขอ้มลูสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลในตลาดทีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหนี สิน กรณีทีขอ้มลูระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มลูอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม 

ขอ้มลูเกียวกบัเทคนิคการประเมินมลูค่าและขอ้มูลทีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี สินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 

การประเมินมลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชเ้กณฑวิ์ธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ยกเวน้
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัย่อยทางออ้มกลุ่มหนึง 
ซึ งใชวิ้ธีการดงันี  

• มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีไดเ้คยประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ใชเ้กณฑก์ารประเมินราคาในครั งก่อนและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ดว้ยระดบัของรายไดสุ้ทธิ
จากการดาํเนินงานและสภาวการณ์ทางการตลาดทีไดรั้บจากผูป้ระเมินราคาภายใน  

• มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีเปิดดาํเนินงานในระหว่างปี 2559 ประเมินโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑวิ์ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยขอ้สมมติฐาน
หลกัทีใชใ้นการประเมินราคาประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ ประมาณการ
อตัราการเพิมขึนของค่าเช่าและอตัราพืนทีว่าง รวมถึงตวัแปรอืน ๆ เช่น ระยะเวลาของการเช่า 
การประเมินราคานีอา้งอิงกบัขอ้สมมติฐานทางทฤษฎีว่า สามารถวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนและมูลค่าสินทรัพยข์องธุรกิจคา้ปลีกแยกจากกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
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(2.2) การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดทีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้น                
มูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับ
สินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่า                   
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ันเกียวขอ้งดว้ย 

(2.3) การด้อยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วย
สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดซึ งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้นัน 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพย ์             
ทีก่อใหเ้กิดเงินสดและคาํนวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดทีเหมาะสม หากกระแสเงินสด
ในอนาคตทีเกิดจริงน้อยกว่าทีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจาํนวนทีเป็น
สาระสาํคญัเกิดขึน 

(2.4) ค่าเผือสินค้าล้าสมยัและสินค้าเคลือนไหวช้า 

กลุ่มบริษทัไดต้ังค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและสินคา้เคลือนไหวชา้ โดยพิจารณาจากประมาณการทีดีทีสุด
ของผูบ้ริหารสําหรับมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการพิจารณาสินคา้ลา้สมยั เสียหาย 
หรือเสือมคุณภาพ และวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

4. การซือธุรกจิและการได้มาซึงสินทรัพย์ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 

การซือธุรกิจและการไดม้าซึ งสินทรัพยใ์นระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัทีแสดงต่อไปนี  
เป็นเหตุให้ฐานะการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัเปลียนแปลงไปอย่างมีสาระสําคญั ทังนี   
การเปลียนแปลงทีสาํคญัอืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินขอ้อืนๆ 
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4.1 การซือธุรกจิกลุ่มบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเมือวนัที 21 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัดงันี  

(1) อนุมติัใหบ้ริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขา้ซือหุน้ในบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บิกซี”) 
ทังทางตรง (โดยการเขา้ซือหุน้บิกซี จาํนวน 264,797,600 หุน้ จาก Geant International BV) และทางออ้ม 
(โดยการเขา้ซือหุน้ทังหมดในบริษทั เสาวนียโ์ฮลดิงส์ จาํกดั ซึ งบริษทั เสาวนียโ์ฮลดิง จาํกดั ถือหุน้บิกซี เป็น
จาํนวนทังสิน 218,280,000 หุน้) รวมเป็นหุน้บิกซี ทังสินจาํนวน 483,077,600 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 58.55 
ของหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ทังหมดของบิกซี) ในราคาซือขายหุน้ละ 252.88 บาท คิดเป็นเงินจาํนวนทังสิน 
122,161 ลา้นบาท (ทีอตัราแลกเปลียน ณ วนัที 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึงเป็นวนัทีคู่สัญญาเขา้ทาํสญัญาจะทาํ
การขายหุ้นบิกซี) โดยจะชาํระให้ผูข้ายเป็นเงินสกุลยโูร และผูซื้อตอ้งชาํระเงินให้แก่ผูข้ายเป็นจาํนวน
เท่ากบัจาํนวนเงินสดสุทธิคงเหลือในบริษทั เสาวนีย ์โฮลดิงส์ จาํกดั รวมถึงทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพย์
ทังหมดของ บิกซี เพือเสนอซือหุน้ส่วนทีเหลือทังหมดจากผูถื้อหุน้ของ บิกซี 

(2) อนุมติัให้บริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขา้ซือหุน้ของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นจาํนวนทังสิน 
2,700,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุน้ทังหมด) จาก Cdiscount International BV (บริษทัในกลุ่มเดียวกนั
กบั Geant Internatinal BV) ในราคาซือขายเป็นเงินรวมทังสินจาํนวน 21.5 ลา้นยโูร รวมถึงการชาํระหนี               
ที C-Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษทัในกลุ่มของผูข้าย ณ วนัทีการซือขายเสร็จสมบูรณ์ 

และในวนัดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดม้าซึ งหุน้ของบิกซีทังทางตรงและทางออ้ม และหุน้ของ C-Distribution Asia Pte. Ltd. 
รวมทังไดมี้การชาํระราคาและส่งมอบหุน้โดยเสร็จสมบูรณ์แลว้ ส่งผลใหบิ้กซี C-Distribution Asia Pte. Ltd. และ
บริษทั ซี ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จาํกดั มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ตามมติ
ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 

ทังนี  กลุ่มบริษทัไดท้าํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์ังหมดของบิกซี เพือเสนอซือหุน้ส่วนทีเหลือทังหมดจากผูถื้อหุน้
ของบิกซี จนถึงวนัที 11 พฤษภาคม 2559 จาํนวน 324,914,213 หุน้ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของในหุน้บิกซี  มีดงันี   

  สัดส่วน 
  ความเป็นเจ้าของ 
  (อัตราร้อยละ) 
ผลจากการซือหุน้บิกซี เมือวนัที 21 มีนาคม 2559  58.55 
ผลจากการเขา้ทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยบิ์กซี  39.39 
รวมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559  97.94 
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ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าที
ระบุไดแ้ละหนี สินทีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีรวมธุรกิจ ซึ งกลุ่มบริษทัไดรั้บรายงาน
การประเมินทีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 9 มีนาคม 2560 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัและ
รับรู้รายการการรวมธุรกิจครั งนี  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรวมธุรกิจ 
ซึ งขอ้มูลของสิงตอบแทนทังหมดทีโอนให้และมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ ณ วนัทีซื อ สําหรับสินทรัพยที์ไดม้าและ
หนี สินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี  

  หน่วย : พนับาท 
  (ปรับปรุงใหม่) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,412,856 
เงินลงทุนชัวคราว  1,835,062 
ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมุนเวียนอืน  1,599,206 
ลกูหนีคู่คา้และลกูหนี ร้านคา้เช่า  1,245,594 
สินคา้คงเหลือ  12,955,814 
สิทธิการเช่า  14,182,593 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  30,625,073 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  42,979,123 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - เครืองหมายการคา้  1,889,000 
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน  (9,400,000) 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  (19,916,837) 
เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (5,675,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (5,625,000) 
สินทรัพย ์/ หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  (9,129,927) 
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน  (2,287,342) 
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (562,088) 
สินทรัพยอื์น / (หนี สินอืน) - สุทธิ  (725,639) 
สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้   56,402,488 
ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยวิธีมลูค่ายติุธรรม)  86,476,770 
สิงตอบแทนในการซือ (1)  125,349,963 
  211,826,733 
ค่าความนิยม  155,424,245 
การเข้าทําคําเสนอซือหลักทรัพย์บิกซี เมือวันที 11 พฤษภาคม 2559     
สิงตอบแทนในการซือ  81,313,031 
ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากผลของการเขา้ทาํคาํเสนอซือ    (81,733,571) 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย  (420,540) 

   
(1) สิงตอบแทนในการซือไดร้วมการจ่ายเงินทีเกียวขอ้งกบัภาระเงินกูย้มืบางส่วนจาํนวน 248 ลา้นบาท  
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ก 5,533,519  8,342,036  13,875,555 
ก 16,233,177  14,665,329  30,898,506 
 ก 46,125,797  16,272,932  62,398,729 
 191,275,386  (33,663,461)  157,611,925 
 898,351  1,888,883  2,787,234 
ก 1,550,126  (647,126)  903,000 
 595,100 (816)  594,284 
 301,843,344 6,857,777  308,701,121 
     

     
ก 2,063,042 7,566,938  9,629,980 
ก 14,186,723 (694,541)  13,492,182 
 8,426,327 (14,620)  8,411,707 
 301,843,344 6,857,777  308,701,121 
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หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอืตาม  ผลกระทบของ  ยอดคงเหลอื 
 ทีรายงานไว้เดิม  รายการปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 

    

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 102,769,448 (34,063)  102,735,385 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19,026,688 793,165  19,819,853 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,245,586) 49,942  (1,195,644) 
กาํไรสาํหรับปี 5,030,472 (709,161)  4,321,311 
ส่วนของกาํไรทีเป็นของ     

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 4,001,190 (694,541)  3,306,649 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,029,282 (14,620)  1,014,662 

ส่วนของกาํไรเบด็เสร็จรวมทีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 3,932,299 (694,541)  3,237,758 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,013,211 (14,620)  998,591 

เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครั งที 3/2560 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ยของบริษทั เขา้ทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์ังหมดของบิกซี เพือการเพิกถอนหุน้ของบิกซีออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีความประสงคที์จะทาํคาํเสนอซือหุ้นของบิกซี
ในราคา 225.00 บาทต่อหุน้ โดยมีระยะเวลาตังแต่วนัที 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที 12 กนัยายน 2560 รวมจาํนวนหุน้
ทีรับซือไวท้ังสิน 15,789,939 หุน้ โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในหุน้บิกซี มีดงันี  

  สัดส่วน 
  ความเป็นเจ้าของ 
  (อัตราร้อยละ) 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ณ 31 ธนัวาคม 2559  97.94 
ผลจากการเขา้ทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพย ์บิกซี  1.91 
รวมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ณ 31 ธันวาคม 2560  99.85 
   
  หน่วย : พนับาท 
การเข้าทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์บิกซีเมือวนัที 12 กนัยายน 2560   
สิงตอบแทนในการซือ  3,552,736 
ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากผลของการเขา้ทาํคาํเสนอซือ    (4,100,553) 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย  (547,817) 
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4.2 การซือธุรกจิ Vina Paper Company Limited 

เมือวนัที 22 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือหุน้ Vina Paper Company Limited จากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
แห่งหนึงในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีออกและชาํระแลว้โดยมีการชาํระเงินบางส่วน ในราคา 313 พนัลา้น
เวียดนามดอง (ประมาณ 461 ลา้นบาท) และบนัทึกสิงตอบแทนทีบริษทัคาดว่าจะตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาซือขาย
ธุรกิจจาํนวน 86 พนัลา้นเวียดนามดอง (ประมาณ 126 ลา้นบาท) เป็นหนี สิน  

ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไดม้าที
ระบุไดแ้ละหนี สินทีรับมา และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติั
และรับรู้รายการการรวมธุรกิจครั งนี  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรวมธุรกิจ  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้อง Vina Paper Company Limited ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ย
รายการต่อไปนี  

  หน่วย : พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  46,468 
ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมุนเวียนอืน  56,661 
สินคา้คงเหลือ  119,928 
สิทธิการเช่า  48,500 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  464,018 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน  103,068 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  (60,895) 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (37,854) 
สินทรัพยอื์น / (หนี สินอืน) - สุทธิ  1,500 
สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้   741,394 
สิงตอบแทนในการซือ  586,703 
กาํไรจากการต่อรองราคาซือ  154,691 

นบัตังแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2560 Vina Paper Company Limited มีรายไดจ้าํนวน 174 ลา้นบาท 
และกาํไรสุทธิจาํนวน 13 ลา้นบาท ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

กาํไรจากการต่อรองราคาซือมูลค่า 155 ลา้นบาท เกิดจากการซือธุรกิจในราคาทีตํากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็น
ส่วนหนึงของรายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 

4.3 การซือธุรกจิกลุ่มบริษทั เมกาแลนด์กรูู จาํกดั (“กลุ่มบริษทั บีเจซี รีเทล”) 

เมือวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือหุ้นในบริษทั เมกาแลนด์กรูู จาํกดั ซึ งในภายหลงัไดเ้ปลียน
ชือเป็นบริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั จากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัแห่งหนึงในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีออก
และชาํระแลว้ในราคา 200,000 บาท ทังนี  การเขา้ซือหุน้ดงักล่าว ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซึงบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั จาํนวน 3 บริษทั ดงันี  

(1) บริษทั นาํลาภ จาํกดั ซึ งในภายหลงัไดเ้ปลียนชือเป็น บริษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(2) บริษทั พฒันบวรกิจ 5 จาํกดั ซึ งในภายหลงัไดเ้ปลียนชือเป็น บริษทั บีเจซี ซี ดิสทริบิวชัน จาํกดั 
(3) บริษทั สมัพนัธ์เสมอ จาํกดั 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องกิจการทีถกูซือ ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี  

 หน่วย : พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  292 
เจา้หนี อืน  (220) 
สินทรัพยอื์น / (หนี สินอืน) - สุทธิ  (15) 
สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้   57 
สิงตอบแทนในการซือ  (200) 
ค่าความนิยม   143 

นบัตังแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทั บีเจซี รีเทล มีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิ ซึ งรวม
เป็นส่วนหนึ งของผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 7,253 ลา้นบาท และ 
จาํนวน 3,794 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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4.4 การได้มาซึงสินทรัพย์สุทธิในบริษทั บีเจซี โลจสิติกส์ เวิลด์ จาํกดั  

เมือวนัที 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือหุน้ในบริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด ์จาํกดั (เดิมชือ บริษทั โลจิสติกส์ 
เวิลด์ 1 จาํกดั) จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึ งในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ในราคา 
79.02 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซึงสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุได้ของบริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์ จาํกดั ประกอบดว้ยรายการ
ต่อไปนี  

  หน่วย : พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   876 
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน   3,910 
ทีดิน    482,806 
เจา้หนี อืน   (110) 
สินทรัพยอื์น / (หนี สินอืน) - สุทธิ   (7,884) 
สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้    479,598 
สิงตอบแทนในการซือ (1)   (479,598) 
กาํไรจากการแลกเปลียนสินทรัพย์    - 

(1) สิงตอบแทนในการซือไดร้วมการจ่ายเงินทีเกียวขอ้งกบัภาระเงินกูย้มืบางส่วนจาํนวน 401 ลา้นบาท  

นบัตังแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด ์จาํกดั มีรายไดแ้ละขาดทุนสุทธิ
รวมเป็นส่วนหนึ งของผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 12,798 ลา้นบาท และ                 
1,531 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการ เป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทังทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้                
(ดูหมายเหตุ ขอ้ 1 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี   

 ชือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจัดตัง/
สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1 บริษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน จาํกดั  ถือหุน้ในบริษทัอืน ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกนักบับริษทั 

2 บริษทั นครชืน จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
3 บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
4 บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอรี  (1991) จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
5 บริษทั คอสมอส บริวเวอรี  (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
6 บริษทั แสงโสม จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
7 บริษทั อธิมาตร จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
8 บริษทั แก่นขวญั จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
9 บริษทั เทพอรุโณทยั จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
10 บริษทั กาญจนสิงขร จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
11 บริษทั หลกัชยัคา้สุรา จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
12 บริษทั เฟื องฟูอนนัต ์จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
13 บริษทั เอส.เอส.การสุรา จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
14 บริษทั สีมาธุรกิจ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
15 บริษทั ธนภกัดี จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
16 บริษทั นทีชยั จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
17 บริษทั มงคลสมยั จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
18 บริษทั สุราบางยีขนั จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
19 บริษทั พิเศษกิจ จาํกดั ขายส่งเศษแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
20 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จาํกดั จดัจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
21 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
22 บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั ธุรกิจรถยนต ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
23 บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัชีวิต ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
24 บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจประกนัวินาศภยั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
25 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติง จาํกดั จาํหน่ายสุรานาํเขา้จากต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
26 บริษทั เทอราโกร จาํกดั จาํหน่ายไมย้ืนตน้และพืชไร่ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
27 บริษทั ยไูนเตด็ ไวน์เนอรี  แอนดดิ์สทิลเลอรี  จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
28 บริษทั อุตสาหกรรมนําตาลชลบุรี จาํกดั ผลิตนําตาลทราย ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
29 บริษทั แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
จดัจาํหน่ายวสัดุและบริการจดัซือ 

จดัจา้ง 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

56 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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30 บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์แอนด์สปอร์ตคลบั จาํกดั บริการสนามกอลฟ์และกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
31 บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
32 บริษทั สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 
บริการเกียวกบัการกีฬา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

33 บริษทั เครืองดืมแรงเยอร์ (2008) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครืองดืมชูกาํลงั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
34 บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท  

(ระยอง) จาํกดั 
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

35 บริษทั วฒันพฒันเ์ทรดดิง จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
36 บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผลิตสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
37 บริษทั กาแลไนทบ์าซาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพืนทีและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
38 บริษทั ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพืนที ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
39 บริษทั ไทยดริงค ์จาํกดั ประกอบกิจการผลิต จาํหน่ายสุรา เบียร์ โซดา ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
40 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จาํกดั ผูใ้หบ้ริการขนส่ง ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
41 บริษทั พรรณธิอร เทรดดิง จาํกดั จาํหน่ายนําตาล ผลิตภณัฑน์ํ าตาล รวมถึง

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

42 บริษทั พนัธไมตรี จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
43 บริษทั ฟู้ ดแอนดฟั์น จาํกดั จาํหน่ายปลีกอาหารและเครืองดืม ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
44 บริษทั สุรเศรษฐ ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
45 บริษทั 28 คอมเมอร์เชียล จาํกดั ลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
46 บริษทั ไนซโ์ฮเตล็ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
47 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอเอนเนอยี จาํกดั ประกอบกิจการจดัตังหรือสร้างโรงงานเพือ

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

48 บริษทั อนนัตศิริพฒันา จาํกดั เป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน ์ 
เกบ็ผลประโยชน ์และจดัการทรัพยสิ์น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

49 บริษทั แอก็-เวล จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

50 บริษทั แอทมีเดียฟร้อนท ์จาํกดั ประกอบกิจการดา้นการสือสาร โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

51 บริษทั บางนาพฒันกิจ จาํกดั คลงัสินคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

52 บริษทั เจริญวรรณกิจ จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

53 บริษทั คริสตอลลา จาํกดั ปลูกออ้ย ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

54 บริษทั คริสตอลลา เอน็จิเนียริง จาํกดั จาํหน่ายส่งเครืองจกัร เครืองยนต ์เครืองมือกล 
เครืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เครืองกาํเนิดไฟฟ้า 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

55 บริษทั โกลเดน้เวลธ์ จาํกดั ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

56 บริษทั แอสเสท เวิรด ์เวกซ ์จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ไอ ลอนดรี  เซอร์วิส จาํกดั) 

ประกอบกิจการตดัเยบ็เสือผา้สาํเร็จรูป ซกัอบ
รีดเสือผา้ และเครืองนุ่งห่ม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

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

57บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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58 บริษทั ลา้นชา้ง ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

59 บริษทั ลาสติกา จาํกดั จาํหน่ายยางดิบ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

60 บริษทั แอสเสท เวิรด ์จาํกดั ศูนยอ์าหาร ใหบ้ริการใหใ้ชลิ้ขสิทธิ
เครืองหมายการคา้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

61 บริษทั เอน็. ซี. ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
  ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ใหเ้ช่าพืนทีจดัแสดงสินคา้ และนิทรรศการ
ต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

62 บริษทั เอน็.ซี.ซี. เอก็ซิบิชัน ออกาไนเซอร์ จาํกดั 
 

ใหบ้ริการดา้นการบริหารงานอาคาร และ
บริหารโครงการต่าง ๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

63 บริษทั เกษตรทิพย ์(2017) จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั แนตทูรา (2008) จาํกดั) 

ธุรกิจพลงังาน ไบโอดีเซล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

64 บริษทั หนองคาย คนัทรี กอลฟ์คลบั จาํกดั สนามกอลฟ์ จดัสรรทีดิน 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

65 บริษทั นอร์ม จาํกดั ออกแบบตกแต่งภายใน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

66 บริษทั นาํกิจการ จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

67 บริษทั นาํเมือง จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

68 บริษทั นาํนคร จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

69 บริษทั นาํพลงั จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

70 บริษทั นาํธุรกิจ จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

71 บริษทั นาํยุค จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

72 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ภตัตาคารอาหารญีปุ่น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

73 บริษทั โออิชิ เทรดดิง จาํกดั ผลิต จาํหน่ายส่งอาหารสาํเร็จรูป กึงสาํเร็จรูป
ประเภทอาหารญีปุ่น 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

74 บริษทั ปากซอง แคปปิตอล จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

75 บริษทั พรรณธิอร จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ทีซีซี อินเตอร์เทรด จาํกดั) 

ลงทุนในบริษทัทีทาํธุรกิจทีเกียวเนืองทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

76 บริษทั สุรากระทิงแดง (1988) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

77 บริษทั เอส.เอ.เอส.เทรดดิง จาํกดั ลงทุนในต่างประเทศเพือประกอบกิจการ
โรงแรม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

78 บริษทั เซอร์วิสอลัลายแอนซ ์จาํกดั รับจา้งบริหารลานจอดรถ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

58 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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79 บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรสภาพจากพืชผล
การเกษตรเพือการส่งออก 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

80 บริษทั สยามประชาคาร จาํกดั จดัสรรทีดินและอาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

81 บริษทั สิริวนา จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

82 บริษทั เครืออาคเนย ์จาํกดั ใหสิ้นเชือเช่าซือรถยนต ์- เครืองใชส้าํนกังาน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

83 บริษทั สุราพิเศษทิพราช จาํกดั จาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

84 บริษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี   
  แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

รับบริหารอาคารสาํนกังาน จาํหน่ายอาหาร
และเครืองดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

85 บริษทั ทีซีซี แคปปิตอล แลนด ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

86 บริษทั ทีซีซี แอสเสท เวิรด ์คอร์ปอเรชัน จาํกดั 
  (เดิมชือ บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จาํกดั)  

ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

87 บริษทั ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

88 บริษทั ทีซีซี แลนด ์จาํกดั ขายฝาก จาํนองจาํนาํ รับจาํนาํ จดทะเบียน  
รับโอน ทาํสญัญานิติกรรมใดๆเกียวกบั 

 สิงปลูกสร้างและเอกสิทธิ ต่างๆ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

89 บริษทั ทีซีซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล จาํกดั รับจา้งบริหารทรัพยสิ์น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

90 บริษทั ทีซีซี แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

91 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินดสัเตรียล แอนด ์ 
  โลจิสติกส์ จาํกดั  

รับจา้งบริหาร ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาและ
บริหารโครงการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

92 บริษทั ดีเสริมกิจ จาํกดั  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

93 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อินเตอร์ เนชันแนล  
  (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

94 บริษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

95 บริษทั ทีซีซี แลนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

96 บริษทั ทีซีซี แลนด ์รีเทล จาํกดั กิจการโรงแรม ภตัตาคารบาร์  
ไนทค์ลบั โบวลิ์ง 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

97 บริษทั ทีซีซี ลกัซชู์รีโฮเทลส์ แอนด ์รีสอร์ท  
  จาํกดั 

โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

98 บริษทั ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

99 บริษทั แวลูโฮเทลส์ จาํกดั โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

100 บริษทั ทีซีซีซีแอล กรุงธน จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

59บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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101 บริษทั ทีซีซีซีแอล  นราธิวาส จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

102 บริษทั ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

103 บริษทั ทีซีซีซีแอล วิทยุ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

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

105 บริษทั เทอราโกร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

106 บริษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

107 บริษทั เทอราโกร เทคโนโลยี จาํกดั พฒันาระบบชลประทานและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

108 บริษทั ไทย อะโกรโปรดกัส์ จาํกดั แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

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

110 บริษทั อุตสาหกรรมนําตาลสุพรรณบุรี จาํกดั ส่งออก ผลิตนําตาลทราย จาํหน่ายส่ง-ปลีก
นําตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

111 บริษทั นําตาลทิพยสุ์โขทยั จาํกดั ส่งออก ผลิตนําตาลทราย จาํหน่ายส่ง-ปลีก
นําตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

112 บริษทั ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต จาํกดั เช่าพืนทีและบริการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

113 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

114 บริษทั เวียงสิริ จาํกดั ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

115 บริษทั เวิร์ลด ์บุ๊ค แอนด ์มีเดีย จาํกดั ศูนยห์นงัสือ ใหเ้ช่าพืนที ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

116 บริษทั ธนสินธิ จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

117 บริษทั ทศภาค จาํกดั โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

118 บริษทั นาํทิพย ์จาํกดั จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์โซดาและนําดืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

119 บริษทั นาํรุ่งโรจน ์จาํกดั จาํหน่ายสุรา ทีปรึกษาเกียวกบัแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

120 บริษทั บา้นบึงเวชกิจ จาํกดั สถานพยาบาล ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

121 บริษทั ที.ซี.ซี.เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์จาํกดั ประกอบกิจการรับบริหารอาคารทีพกัอาศยั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

60 งบการเงินประจ�าปี 2560
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122 บริษทั ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

123 บริษทั ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

124 บริษทั ทีซีซีซีแอล อโศก จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

125 บริษทั สิริพฒันเ์ทรดดิง จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

126 บริษทั สหปานีภณัฑ ์(2002) จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

127 บริษทั บางนากลาส จาํกดั ผลิต จาํหน่ายส่งขวดแกว้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

128 บริษทั ปรีดีประภา จาํกดั ธุรกิจโรงแรม 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

129 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี จาํกดั ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

130 บริษทั นําตาลทิพยก์าํแพงเพชร จาํกดั ส่งออก ผลิตนําตาลทราย จาํหน่ายส่ง-ปลีก
นําตาลทราย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

131 บริษทั แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไวเซอรี  จาํกดั ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุน
ทุกประเภท และบริหารทรัพยสิ์นให ้
แก่บุคคลอืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

132 บริษทั แกรนด ์ยนิูตี  ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั บริหารอาคารชุด และรับเป็นทีปรึกษา 
ใหค้าํแนะนาํพาณิชยกรรม การบริหาร 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

133 บริษทั แกรนด ์ย ูลิฟวิง จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

134 บริษทั ริเวอร์ไซด ์มาสเตอร์แพลน จาํกดั ใหเ้ช่าพืนทีสาํนกังาน และบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

135 บริษทั ป้อมนคร จาํกดั จาํหน่ายเบียร์และสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

136 บริษทั เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จาํกดั ผูรั้บเหมาติดตังและจดัสถานทีแสดง 
นิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

137 บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั ใหบ้ริการอาหาร เครืองดืมอยา่งครบวงจร
ภายในศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ  

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

138 บริษทั เอเชียติกเฮา้ส์ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

139 บริษทั ทีซีซี พีดี 11 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

140 บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเครืองดืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

141 บริษทั วนา เบลล ์การ์เดน้ จาํกดั รับจา้งแต่งสวน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

142 บริษทั เอสแอนดเ์อส สุขมุวิท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

143 บริษทั โบดิห ์ทรี แลนดส์เคป จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

61บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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144 บริษทั ตะวนัออกเคมีเกิล จาํกดั ผลิต และจาํหน่ายเอทานอลเพือใชเ้ป็น
เชือเพลิง ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

145 บริษทั อาหารเสริม จาํกดั จาํหน่ายอาหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์กียวกบั 
อาหารสตัว ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

146 บริษทั วีเอน็ย ูเอก็ซิบิชัน เอเชีย แปซิฟิค จาํกดั รับจดังานแสดงสินคา้ ประชุมสมัมนาทาง
วิชาการสนัทนาการ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

147 บริษทั เทอราโกร แลนด ์1 จาํกดั ใหบ้ริการจดัทาํสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

148 บริษทั เทอราโกร แลนด ์2 จาํกดั ใหบ้ริการจดัทาํสวนเกษตร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

149 บริษทั เอส.พี.เอม็ อาหารและเครืองดืม จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย สุรา  เบียร์ โซดา  นําดืม
เครืองดืมทุกประเภท 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

150 บริษทั วนา เบลล ์ทรี จาํกดั ธุรกิจซือขายตน้ไม ้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

151 บริษทั ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

152 บริษทั ป้อมคลงั จาํกดั จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และนําดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

153 บริษทั ป้อมเจริญ  จาํกดั จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และนําดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

154 บริษทั ป้อมพลงั  จาํกดั จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และนําดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

155 บริษทั ป้อมกิจ จาํกดั จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์โซดา 
และนําดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

156 บริษทั ป้อมโชค จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย สุรา  เบียร์ โซดา  นําดืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

157 บริษทั ยเูรเซีย โฮเทลส์แอนดรี์สอร์ทส์ จาํกดั บริการให้เช่าหอ้งพกั อาหาร 
 และเครืองดืม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

158 บริษทั ทิพยก์าํแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี  จาํกดั   โรงงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

159 บริษทั ถงัไมโ้อ๊คไทย จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายถงัไมโ้อ๊ค ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

160 บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายส่งเครืองดืมทุกชนิด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

161 บริษทั นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จาํกดั กิจการสนามกอลฟ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

162 บริษทั  เมืองรีสอร์ท ชะอาํ จาํกดั     ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

163 บริษทั  เอเชียติก โฮเตล็ คอลเลคชัน จาํกดั  โรงแรมและภตัตาคาร ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

164 บริษทั ป้อมบูรพา จาํกดั จาํหน่ายสุราในประเทศ และต่างประเทศ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

62 งบการเงินประจ�าปี 2560
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165 บริษทั ทีซีซี เวิงนาครเขษม จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

166 บริษทั เกษตรทิพย ์(2010) จาํกดั ใหบ้ริการจดัหาวตัถุดิบทางการเกษตรและ
ปัจจยัการผลิตอืน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

167 บริษทั ควอลิตี  ไพนแ์อปเปิล โปรดกัส์ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตสบัปะรดกระป๋องและนําสบัปะรด
เขม้ขน้ 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

168 บริษทั แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ตี   
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

169 บริษทั ทีซีซี เอน็จิเนียริง เซอร์วิส จาํกดั บริษทัทีใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาดา้นวิศวกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

170 บริษทั ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

171 บริษทั เมโทรโพล ภูเกต็ จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

172 บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จาํกดั จาํหน่ายเบียร์และเครืองดืมไม่ผสม
แอลกอฮอล ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

173 บริษทั นิวมลัตีไมน ์จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

174 บริษทั โกลเดน้แลนดเ์รสซิเดน้ซ ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

175 บริษทั เมืองเก่า จาํกดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

176 บริษทั รัชโยธิน ทาวเวอร์ จาํกดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

177 บริษทั ทีซีซี พทัยา จาํกดั 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

178 บริษทั เลิศรัฐการ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

179 บริษทั ซี เอ ซี จาํกดั ศูนยใ์หบ้ริการความรู้ดา้นการเงินและ 
การลงทุน 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

180 บริษทั นอร์ท สาธร เรียลตี  จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

181 บริษทั ทะเลวรรณ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

182 บริษทั สาธรทรัพยสิ์น จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

183 บริษทั ไทย-ไลซาท จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์งสงักะสีอ๊อกไซด์
และเคมีภณัฑอื์นๆ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

184 บริษทั ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

63บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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185 บริษทั มีเดีย ฟร้อนท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

186 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ใหค้าํบริการเป็นทีปรึกษาทางดา้นการลงทุน
และจดัการ 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

187 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แดรี ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์มและนําผลไม ้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

188 บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์ 
  จาํกดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

189 บริษทั ไทยโมลาส จาํกดั ธุรกิจขายกากนําตาล ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

190 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทยรีเทล  
  อินเวสเมน้ต ์

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

191 บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

192 บริษทั เอส เอม็ เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั การบริหารดา้นอาหารในภตัตาคาร 
   และร้านอาหาร 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

193 บริษทั ทีซีซี-หา้เชียง จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั สินสมนึก จาํกดั) 

ธุรกิจท่าเรือ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

194 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จาํกดั บริการจดัอบรมสมัมนา ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

195 บริษทั แอสเสท เวิรด ์โฮเทล 
  (เดิมชือ บริษทั เมโทรโพล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
จาํกดั) 

ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

196 บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ ยไูนเตด็ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไอศกรีม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

197 บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

198 บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

199 Suvannaphum Investment Company Limited บริษทัลงทุน กมัพชูา 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

200 บริษทั ทิพยสุ์โขทยั ไบโอ-เทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

201 บริษทั แอสเสท เวิรด ์ลีเฌอร์ จาํกดั บริการซกัอบรีด ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

202 บริษทั ทีซีซี สิริลา้นนา  จาํกดั ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

203 บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด   จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

204 บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเครืองดืม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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205 บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชันแนล จาํกดั    บริการดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

206 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd ผลิตและจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม 
 

มาเลเซีย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

207 บริษทั พรพฒันสิน จาํกดั    ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

208 บริษทั ทีซีซี ภูมิพฒัน ์จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ทีซีซี สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน 
  จาํกดั) 

บริษทัลงทุน 
 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

209 บริษทั อีเอสพี เอน็ อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

210 บริษทั ยไูนเตด็ โฮมส์  จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

211 F&N Foods Pte. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์มและเครืองดืม สิงคโปร์ มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

212 บริษทั ออฟฟิศเวิลด ์1 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

213 บริษทั ประมวลผล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสุรา ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

214 บริษทั ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

215 บริษทั กรุงเทพบา้นและทีดิน จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

216 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 
จาํกดั 

ผลิตและขายกระดาษ  ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

217 บริษทั เอม็ เอส เเอนด ์เค ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

218 บริษทั แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริการขนส่งและจดัส่งสินคา้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

219 บริษทั ทิพยสุ์พรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี จาํกดั โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

220 บริษทั ไทยโชว ์2013 จาํกดั บริการจดัการแสดงโชวต์่างๆ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

221 บริษทั แอสเสท เวิรด ์รีเทล จาํกดั  ธุรกิจบริหารศูนยก์ารคา้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

222 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์8 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

223 บริษทั โมโช เอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จาํกดั ผลิตภาพยนตร์และวีดิทศัน ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

224 บริษทั คอนเซพ แลนด ์8 จาํกดั ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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225 บริษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาทซ์อร์สซิง จาํกดั รับจา้งบริหาร ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

226 บริษทั คอนเซพ แลนด ์7 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

227 บริษทั เพิมทรัพยสิ์ริ 2 จาํกดั ธุรกิจศูนยก์ารคา้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

228 บริษทั รีเทล เวลิด ์6 จาํกดั ธุรกิจศูนยก์ารคา้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

229 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์7 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

230 บริษทั แอสเสท เวิรด ์ซินเนอร์จี  จาํกดั ธุรกิจบริหารศูนยก์ารคา้ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

231 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์4 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

232 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์5 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

233 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์9 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

234 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์12 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

235 บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ 1 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

236 บริษทั ปากซอง ไฮแลนด ์จาํกดั ธุรกิจกาแฟ ลาว 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

237 บริษทั ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จาํกดั ธุรกิจอาหารและเครืองดืม ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

238 บริษทั ฟาร์อีสตพ์บัลิเกชัน จาํกดั จาํหน่ายหนงัสือแบบเรียนและ 
 หนงัสือคน้ควา้อา้งอิงสาํหรับหอ้งสมุด 

ฮ่องกง 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

239 บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

240 บริษทั ทิพยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอยี จาํกดั ประกอบกิจการจดัตังหรือสร้างโรงงาน 
 เพือผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

241 บริษทั นําตาลทิพยน์ครสวรรค ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนําตาลทราย ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

242 Me Linh Point Limited ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ เวียดนาม 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

243 FCL Management Services Pte. Ltd. ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาและการบริหารจดัการ สิงคโปร์ มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

244 บริษทั เลควิว กอลฟ์ แอนด ์ยอร์ช คลบั จาํกดั บริหารสนามกอลฟ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

245 บริษทั ทีซีซี นวมินทร์ภูมิพฒัน ์จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ทีซีซี เวิลด ์จาํกดั) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

246 บริษทั ทีซีซี บางไทรภูมิพฒัน ์จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ทีซีซีซีแอล 1 จาํกดั) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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247 บริษทั ทีซีซี เขาใหญ่ภูมิพฒัน ์จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ที.ซี.ซี. พร็อพเพอร์ตี  จาํกดั) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

248 MM Mega Market (Vietnam) Company Limited  คา้ส่ง 
 

เวียดนาม มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

249 บริษทั รีเทล เวลิด ์4 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

250 บริษทั สวนศิลป์พฒันา 10 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

251 บริษทั ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จาํกดั ใหบ้ริการเป็นทีปรึกษาและการบริหารจดัการ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

252 บริษทั ทีซีซี แลนด ์อาร์ ไอ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

253 บริษทั แอสเสท เวิรด ์เอสเตท จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

254 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
  ไทยโฮเทลอินเวสเมน้ต ์

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

255 บริษทั เอ ซี เค ริลตี  จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 
 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

256 บริษทั พ.ีไอ.ที.แฟคตอรี  จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

257 ทรัสตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่า 
  อสงัหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ 

ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

258 Inver House Distillers Limited ผลิตและจดัจาํหน่ายสุรา สหราชอาณาจกัร มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

259 บริษทั เดอะ เรสซิเดน้ส์ 12 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

260 บริษทั ทีซีซี ภูซ่อนแกว้ จาํกดั  
  (เดิมชือ ทีซีซี โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จาํกดั) 

โรงงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

261 บริษทั ควอนตมั แอสเซ็ทส์ แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

262 The Imperial Angkor Palace Hotel Company 
Limited 

ธุรกิจโรงแรม กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

263 บริษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั เกษมทรัพยสิ์ริ 2 จาํกดั) 

บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

264 บริษทั เอเชีย โฮเรกา้ จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

265 บริษทั แม๊กซ ์เอเชีย จาํกดั ร้านเบเกอรี  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

266 บริษทั ทวีผลการเกษตร จาํกดั ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

267 บริษทั เดอะ เรสซิเดน้ส์ 9 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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268 บริษทั อินเตอร์ โฮเรกา้ จาํกดั ใหบ้ริการบริหารสินคา้และสถานทีในกิจการ
โรงแรม 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

269 Mong Reththy Investment Cambodia Oil    
  Palm Company Limited 

ปลูกปาลม์นํามนั กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

270 MRT-TCC Sugar Investment Company Limited ปลูกออ้ยและปาลม์นํามนั กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

271 บริษทั เบียร์ชา้ง จาํกดั ถือครองเครืองหมายการคา้และผลิตหวัเชือเบียร์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

272 บริษทั เกษมทรัพยว์ฒัน จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

273 บริษทั โฮเทลส์ เวิลด ์10 จาํกดั  ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

274 บริษทั ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

275 บริษทั จรัญธุรกิจ 52 จาํกดั ผลิตอิฐและจาํหน่ายสุรา ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

276 บริษทั แอสเสท เวิรด ์แอดไวซเ์ซอร์รี  จาํกดั ธุรกิจบริหารศูนยก์ารคา้ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

277 Ever Best Enterprise Limited บริษทัลงทุน หมู่เกาะบริติช 
เวอร์จิน 

มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

278 บริษทั คอนเซพ แลนด ์9 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

279 บริษทั คอนเซพ แลนด ์10 จาํกดั ธุรกิจโรงแรม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

280 บริษทั เซนเซส พร็อพเพอร์ตี  แมเนจเมน้ท ์  
  จาํกดั 

จดัตังและบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

281 บริษทั ทีซีซี อินเตอร์เทรด จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

282 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน  
  จาํกดั (มหาชน) 

โรงงานและคลงัสินคา้สาํเร็จรูปให้เช่า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

283 บริษทั คอนเน็กซ์ชัน จาํกดั  
  (เดิมชือ บริษทั ดิ แอสเซทส์ คอนซลัแทนซี 

จาํกดั) 

ใหบ้ริการทีปรึกษาดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

284 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
  ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมน้ต ์

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

285 บริษทั เวิลด ์ชูการ์ เอก็ซ์ปอร์ต จาํกดั ผลิตและส่งออกนําตาลทราย ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

286 Oknha Mong Port Company Limited ธุรกิจท่าเรือ กมัพชูา มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

287 บริษทั โทนิค อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

288 บริษทั ริเวอร์ไซด ์โฮมส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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289 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  โฮลดิงส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัลงทุน ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

290 บริษทั เอเอสเอม็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั รับจา้งบริหารทรัพยสิ์น ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

291 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยการสร้าง
คลงัสินคา้เพือใหเ้ช่า/ขาย 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

292 บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง บริการรับออกแบบงานโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

293 บริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั ให้บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
และโครงสร้าง 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

294 บริษทั ซีดบัเบิลย ูทาวเวอร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพืนทีสาํนกังาน และบริหารจดัการ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

295 บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

296 บริษทั เอเยน่ต ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

297 บริษทั เฟิร์ส แสควร์ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

298 บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

299 บริษทั วนั แบงคอ็ก โฮลดิงส์ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

300 บริษทั กรีนแลนด ์1 จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

301 InterBev (Singapore) Limited จดัจาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์ สิงคโปร์ มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

302 บริษทั เบฟเทค จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

303 บริษทั แกรนด ์พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี  จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

304 บริษทั วิเชียรบุรีพฒันา จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

305 บริษทั สินเอกพาณิชย ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

306 บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเครืองดืม ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

307 บริษทั ทีซีซี อินเตอร์ลิงค ์จาํกดั ใหบ้ริการทีจอดรถ ไทย มีกรรมการร่วมกนัและ/หรือ
ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

308 ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลทีมีอาํนาจและความ  รับผิดชอบ การวางแผน สังการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั งนี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าทีในระดับบริหาร
หรือไม่) 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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รายการทีสาํคญักบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
บริษัทย่อย      

ขายสินคา้และบริการ - - 3,096,892 2,499,768 
ซือสินคา้และบริการ - - 6,204,040 5,585,732 
เงินปันผลรับ - - 3,374,094 1,732,844 
ดอกเบียรับ - - 3,997,890 2,287,451 
รายไดอื้น - - 172,358 78,416 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ - - 775,421 764,353 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 653,916 514,977 
ดอกเบียจ่าย - - 16,054 8,390 
      

บริษัทร่วม     
ขายสินคา้และบริการ 4,209 45,064 16 16,566 
ซือสินคา้และบริการ 1,045,122 1,131,633 - - 
เงินปันผลรับ 2,000 920 - - 
รายไดอื้น 9,004 35,401 800 4,689 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 1,554 29,525 1,554 29,525 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,722 3,033 1,070 3,033 
      

การร่วมค้า     
ขายสินคา้และบริการ 48,780 118,737 127 - 
ซือสินคา้และบริการ 742,178 671,473 461 368 
เงินปันผลรับ 49,425 41,560 49,425 41,560 
ดอกเบียรับ - 809 - - 
รายไดอื้น 6,923 7,187 5,775 5,594 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 5,045 4,105 5,045 4,105 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 149 12,520 142 770 
ดอกเบียจ่าย 112 47 112 47 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
 

71 
 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
กจิการอืนทีเกียวข้องกนั     

ขายสินคา้และบริการ 7,655,456 7,982,864 112,842 204,280 
ซือสินคา้และบริการ 3,483,889 2,126,364 - - 
รายไดอื้น 389,521 111,283 181,356 1,447 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 38,975 47,510 38,975 47,510 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 296,499 234,285 35,007 60,483 
     

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชน์ระยะสัน 99,709 91,763 99,709 91,763 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,451 4,553 4,451 4,553 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 6,152 7,224 6,152 7,224 

นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ บวกกาํไรจากตน้ทุนการไดม้าของสินคา้และบริการนัน 
ซือสินคา้และบริการ ราคาตลาดสุทธิจากกาํไรส่วนเพิมของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามอตัราทีประกาศใหก้บัผูถื้อหุน้รายอืน 
ดอกเบียรับ อตัราดอกเบียกาํหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบียทอ้งตลาด 
รายไดอื้น ราคาทีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้ายใน 

การบริหารจดัการ 
บวกกาํไรจากตน้ทุนทีเกิดขึนจริง 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ราคาทีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียกาํหนดจากตน้ทุนการกูย้ืมและอตัราดอกเบียทอ้งตลาด 
ซือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาทีตกลงร่วมกนั 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีการค้า     

บริษทัยอ่ย - - 551,080 763,153 
บริษทัร่วม - 22,127 - 3,386 
การร่วมคา้ 1,346 51,645 - - 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1,389,752 1,207,879 10,703 31,252 
รวม 1,391,098 1,281,651 561,783 797,791 
   

ลูกหนีอืน     
บริษทัยอ่ย - - 1,996,195 1,085,149 
บริษทัร่วม 1,748 87,108 155 45,637 
การร่วมคา้ 23,008 27,235 5,890 10,015 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 391,557 103,243 280,008 48,518 
รวม 416,313 217,586 2,282,248 1,189,319 
   

ลูกหนีคู่ค้าและลูกหนีร้านค้าเช่า     
บริษทัร่วม - 586 - - 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 65,840 37,748 - - 
รวม 65,840 38,334 - - 
   

เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 71,468,810 3,769,406 
รวม - - 71,468,810 3,769,406 
   

กลุ่มสินทรัพย์ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพย์ทีถอืไว้เพือขาย 

    

การร่วมคา้ 13,547 - - - 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 172,594 - - - 
รวม 186,141 - - - 
   

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย -  - 67,417,442 118,803,387 
รวม -  - 67,417,442 118,803,387 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 2560  2559 2560  2559 
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน       
บริษัทย่อย       

บริษทั มณัฑนา จาํกดั 1.85  1.85 - - 124,092 320,805 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ จาํกดั 1.85  1.85 - - 551,000 466,000 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 1.85 1.85 - - 87,023 29,663 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จาํกดั - 1.85 - 1.87 - - - 2,025,006(1) 
บริษทั บีเจซี คอนซูเมอร์ จาํกดั 1.85 1.85 - - 471,400 471,400 
บริษทั บีเจซี เฮลทแ์คร์ จาํกดั 1.85 1.85 - - 461,208 88,632 
บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จาํกดั  1.85 1.85 - - - 11,400 
บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท ์จาํกดั 1.85 1.85 - - 653,500 356,500 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จาํกดั 1.85 - - - 353,000 - 
บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั 1.85 - 2.42 - - - 3,764,110(1),(3) - 
บริษทั บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จาํกดั 1.85 - - - 365,000 - 
  (เดิมชือ บริษทั บีเจซี โอเกนกิ จาํกดั)       
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั 1.85 - - - 8,000 - 
บริษทั สัมพนัธ์เสมอ จาํกดั 2.85 - - - 60,325,904(2) - 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ สเปเชียลตีส์ จาํกดั 1.85 - - - 3,766 - 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลตีส์ จาํกดั 1.85 - - - 146,500 - 
บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 1.87 - 1.89 - - - 4,025,000(3) - 
บริษทั ซี ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จาํกดั 1.72 - - - 20,000 - 
BJC International Company Limited 0.80 - - - 109,307 - 
รวม   - - 71,468,810 3,769,406 

รายละเอียดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) วันทีครบ งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 กําหนดชําระ 2560 2559 2560 2559 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน      
บริษัทย่อย      

บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ จาํกดั 4.00 4.00 1 ส.ค. 2563 - -  261,000 261,000 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จาํกดั - 3.32 8 ก.ย. 2564 - -  - 118,542,387(2) 
บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั 3.09 - 1 เม.ย. 2562 - -  61,156,442(2), (4) - 
บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 2.81 - 2.82 - 10 พ.ย. 2564 - -  6,000,000(4) - 
รวม    - -  67,417,442 118,803,387 

(1) ในเดือนมีนาคม 2560  บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จาํกดั ไดโ้อนภาระเงินกูย้มืระยะสั นจากบริษทัให้แก่บริษทั บีเจซี รีเทล  โฮลดิง จาํกดั จาํนวน 2,000 
ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะสั นแก่บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั จาํนวนเงิน 3,764 ลา้นบาท ซึ งรวมจาํนวนเงิน 
2,000 ลา้นบาท แทนเงินให้กูย้มืเดิม 

(2) ในเดือนเมษายน 2560  บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮา้ส์ จาํกัด ได้โอนภาระเงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษัทให้แก่บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกัด จาํนวน 
118,542 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั ไดโ้อนภาระเงินกูย้มืดงักล่าวให้แก่บริษทั สัมพนัธ์เสมอ จาํกดั จาํนวน 56,426 
ลา้นบาท ทังนี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั จาํนวนเงิน 61,156 ลา้นบาท และเงินให้กูย้มืระยะสั น
แก่บริษทั สัมพนัธ์เสมอ จาํกดั จาํนวนเงิน 60,326 ลา้นบาท 

(3) ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั ไดโ้อนภาระเงินกูย้มืระยะสั นจากบริษทัให้แก่บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
4,025 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 4,025 ลา้นบาท 

(4) ในเดือนธันวาคม 2560  บริษทั บีเจซี รีเทล โฮลดิง จาํกดั ไดโ้อนภาระเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัให้แก่บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 6,000 
ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 6,000 ลา้นบาท  
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจ้าหนีการค้า  

บริษทัยอ่ย - - 1,018,074 873,665 
บริษทัร่วม 127,799 189,184 - - 
การร่วมคา้ 272,250 254,585 715 515 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 449,894 327,301 11 3,744 
รวม  849,943 771,070 1,018,800 877,924 

เจ้าหนีอืน  
บริษทัยอ่ย - - 283,367 139,515 
บริษทัร่วม 19,166 273,759 - 776 
การร่วมคา้ 140 453 140 184 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 55,884 80,198 1,045 5,160 
รวม 75,190 354,410 284,552 145,635 

เงินกู้ยมืระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,041,694 1,448,672 
การร่วมคา้ 5,000 5,000 5,000 5,000 
รวม 5,000 5,000 1,046,694 1,453,672 

หนีสินทีรวมในกลุ่มสินทรัพย์ทีจะจาํหน่ายทีจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถอืไว้เพือขาย 

 

การร่วมคา้ 2,855 - - - 
กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 93,380 - - - 
รวม 96,235 - - - 
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รายละเอียดเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 2560  2559  2560  2559 

เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั 
บริษัทย่อย   

บริษทัไทยกลาสเทคโนโลย ีจาํกดั  0.8 0.8 - - 7,000 109,800 
บริษทั บีเจซี เฮลทแ์คร์ จาํกดั - 0.8 - - - 212,143 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั - 0.8 - - - 10,601 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ สเปเชียลตี ส์ จาํกดั - 0.8 - - - 74,754 
บริษทั บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด ์เทรดดิง จาํกดั 0.8 0.8 - - 253,383 253,534 
บริษทั มณัฑนา จาํกดั - 0.8 - - - 143,809 
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จาํกดั -  0.8 -  - - 5,000 
บริษทั บีเจซี แพคเกจจิง จาํกดั 0.8  0.8 -  - 118,000 89,500 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั -  0.8 -  - - 27,200 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลตี ส์ จาํกดั -  0.8 -  - - 50,300 
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จาํกดั 0.8  0.8 -  - 536,500 332,400 
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ จาํกดั 0.8  0.8 -  - 126,811 139,631 

การร่วมค้า         
บริษทั บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 2.25  2.25 5,000  5,000 5,000 5,000 
รวม   5,000  5,000 1,046,694 1,453,672 

ยอดคงเหลืออืนของสินทรัพยแ์ละหนี สินกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560 2559 
  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,134 1,584 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,571 3,986 5,942 776 
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 12,004 32,059 5,387 5,507 
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สัญญาสําคัญทีทํากบักจิการทีเกียวข้องกนั 
สัญญาการบริหารจัดการ 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญากับกิจการที เกียวขอ้งกนัเพือให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่กิจการที เกียวขอ้งกัน                 
โดยตกลงใหบ้ริการในราคาและเงือนไขตามทีระบุในสัญญา 

สัญญาให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึงของบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหบ้ริการกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่งเพือใหบ้ริการดูแลรักษา 
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ และใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยตกลงให้บริการในราคาและเงือนไขทีระบุไว ้ 
ในสญัญา 

สัญญาซือขายขวดแก้ว 

บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายขวดแกว้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัเป็นระยะเวลาสามปี เริมตังแต่
วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2558 โดยตกลงซือขายขวดแกว้ในราคาและเงือนไขทีระบุในสญัญา  

ในระหว่างปี 2558 บริษทัย่อยไดต่้อสัญญาซือขายขวดแกว้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวอีกเป็นระยะเวลา 
สามปี เริมตังแต่วนัที 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561 โดยตกลงซือขายขวดแลว้ในราคาและเงือนไข
ทีระบุในสญัญา 

สัญญาเช่าและให้เช่าพืนที 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาเช่าและ
บริการ 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได ้โดยจ่ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าพืนทีและบริการกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่งระยะเวลา 1 - 3 ปี และ
สามารถต่ออายสุญัญาได ้บริษทัทีเกียวขอ้งกนัตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

ภาระผกูพนัอืนๆ 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลกิไม่ได้     

ภายในหนึงปี 51,969 48,304 22,855 28,813 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 64,693 82,398 32,681 42,946 
เกินกวา่หา้ปี - 253 - - 
รวม 116,662 130,955 55,536 71,759 
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ส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชําระ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้หลายแห่งในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 2,414 ลา้นบาท และ 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
และมีภาระผกูพนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 827 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้หลายแห่งในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 2,035 ลา้นบาท และ 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
และมีภาระผกูพนัดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 526 ลา้นบาท 

6. ข้อมูลเพิมเตมิเกียวกบักระแสเงนิสด 
6.1 รายการทีไม่เป็นตวัเงินทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559  2560 2559 
เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์ 1,293,196 535,000  610  378 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน(1) - -  -  80,736,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง(1) - -  -  (80,736,000) 

(1) ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัลงทุนเพิมในบริษทัย่อยสองแห่งจาํนวน 84,100 ลา้นบาท 
โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 3,364 ลา้นบาท ส่วนทีเหลือชาํระโดยการออกตัวแลกเงินจาํนวน 80,736 ลา้นบาท 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 

เงินสดในมือ 2,596,946 2,017,877 259 321 
เงินฝากธนาคาร 1,755,698 1,453,483 152,668 77,203 
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 15,081 14,571 - - 
รวม 4,367,725 3,485,931 152,927 77,524 
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7. ลูกหนีการค้า 
ลกูหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560 2559  2560 2559 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 1,391,098 1,281,651 561,783 797,791 
กิจการอืนๆ  8,042,032 7,053,734 1,858,390 2,118,428 
ลูกหนีตามสญัญาผอ่นชาํระ  219,499 210,300 7,537 14,457 
หกั ดอกเบียทียงัไม่เกิดขึน      

ตามสญัญาผอ่นชาํระ   (17,155) (16,763) -  - 
  9,635,474 8,528,922 2,427,710 2,930,676 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (152,626) (173,843) (106,099) (119,106) 
รวม   9,482,848 8,355,079 2,321,611 2,811,570 
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ      

(กลบัรายการ) สาํหรับปี  (14,327) 1,364 193 13,146 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
กจิการทีเกียวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,350,019 1,207,909 336,846 414,507 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 38,627 70,491 222,505 373,972 
 3 - 6 เดือน 2,031 1,482 462 1,358 
 6 - 12 เดือน 315 858 1,860 5,874 
 มากกวา่ 12 เดือน 106 911 110 2,080 
 1,391,098 1,281,651 561,783 797,791 
กจิการอืนๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,547,578 5,052,188 1,208,187 1,455,652 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,794,785 1,488,651 540,529 540,607 
 3 - 6 เดือน 356,934 315,557 5,092 5,103 
 6 - 12 เดือน 410,769 117,071 15,135 11,461 
 มากกวา่ 12  เดือน 134,310 273,804 96,984 120,062 
 8,244,376 7,247,271 1,865,927 2,132,885 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (152,626) (173,843) (106,099) (119,106) 
 8,091,750 7,073,428 1,759,828 2,013,779 
รวม  9,482,848 8,355,079 2,321,611 2,811,570 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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8. ลูกหนีอืน 
ลกูหนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560 2559  2560 2559 
ลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 416,313 217,586 2,282,248 1,189,319 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  328,962 339,822 17,904 22,807 
เงินทดรองจ่าย  108,218 324,650 32,700 169,652 
มูลค่างานทียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้  15,597 - 15,597 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน  300,870 161,520 158,565 42,434 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  1,022,753 1,085,720 - - 
อืนๆ   857,622 853,184 32,869 32,778 
  3,050,335 2,982,482 2,539,883 1,456,990 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (13,447) (15,540) (666) (666) 
รวม  3,036,888 2,966,942 2,539,217 1,456,324 
     
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) สาํหรับปี (2,092) 13,772 - (246) 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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9. ลูกหนีคู่ค้าและลูกหนีร้านค้าเช่า 
 ลกูหนีคู่คา้และลกูหนี ร้านคา้เช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560 2559  2560 2559 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 65,840 38,334 - - 
กิจการอืนๆ  1,273,426 1,233,848 - - 
  1,339,266 1,272,182 - - 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (28,344) (45,942) - - 
รวม  1,310,922 1,226,240 - - 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีคู่คา้และลกูหนี ร้านคา้เช่า มีดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
กจิการทีเกียวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 59,233 32,300 - - 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,607 6,034 - - 
 65,840  38,334  -  - 
กจิการอืนๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,141,461 1,103,308 - - 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 101,031 101,601 - - 
 3 - 6 เดือน 8,922 12,510 - - 
 6 - 12 เดือน 4,458 4,481 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 17,554 11,948 - - 
 1,273,426 1,233,848 - - 
หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (28,344) (45,942) - - 
 1,245,082 1,187,906 - - 
รวม  1,310,922 1,226,240 - - 

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษทัไดน้าํลูกหนีคู่คา้และลูกหนี ร้านคา้เช่าจาํนวนเงินประมาณ 1,100 ลา้นบาท ไปขายลด
แก่สถาบนัการเงินโดยสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีสิทธิไล่เบี ย และกลุ่มบริษทัไดต้ดัรายการลูกหนี ดงักล่าว 
ออกจากงบการเงินแลว้ (2560 : ไม่มี) 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
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10. สินค้าคงเหลอื 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 15,526,181 16,518,297 862,922 1,413,768 
สินคา้ระหวา่งผลิต 452,369 290,768 23,550 9,519 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 1,384,115 1,344,366 26,019 49,276 
ส่วนประกอบและอะไหล่ 1,513,593 1,468,615 3,255 12,905 
วสัดุอืน 76,857 58,629 - - 
สินคา้ระหวา่งทาง 836,703 972,094 78,786 130,765 
 19,789,818 20,652,769 994,532 1,616,233 
หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและสินคา้เคลือนไหวชา้ (658,301) (770,363) (103,463) (139,734) 
รวม 19,131,517 19,882,406 891,069 1,476,499 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560 2559 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
    

-  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 120,818,397  102,905,903  10,916,615  11,344,889 
-  กลบัรายการค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและ 

 สินคา้เคลือนไหวชา้ 
 

(112,061) 
  

(170,518) 
  

(36,271) 
  

(37,294) 
รวม 120,706,336  102,735,385  10,880,344  11,307,595 
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 
 

82 
 

11. กลุ่มสินทรัพย์ทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขายและหนีสินทีรวมในกลุ่มสินทรัพย์ที
จะจาํหน่ายทีจดัประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย 
เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุน้สามญัในบริษทั ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 21,930,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชาํระแลว้ทังหมด 
ให้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึ งซึ งเป็นบริษทัในกลุ่มของบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดในราคา 612 ลา้นบาท 
โดยการจาํหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวเสร็จสินแลว้เมือวนัที 4 มกราคม 2561 ส่งผลให ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหนี สินของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั ในงบการเงินรวมและเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย  

กลุ่มสินทรัพย์ทีจะจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที ถือไวเ้พือขายสุทธิ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,250 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 299,059 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 103,469 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 565,961 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 98,716 
สินทรัพยอื์น 55,770 
กลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 1,149,225 
  
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 100,000 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 298,587 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30,494 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,875 
หนี สินอืน 22,361 
หนี สินทีรวมในกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 467,317 
กลุ่มสินทรัพย์ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขายสุทธิ 681,908 
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ขอ้มลูทางการเงินทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสาํคญั เป็นจาํนวนที
แสดงในงบการเงินของการร่วมคา้ซึ งจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนได้
เสียโดยกลุ่มบริษทั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
ชือการร่วมค้า บริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากดั BJC O-I Glass Pte. Ltd. (1) 
  2560  2559   2560  2559 
ณ วนัที 31 ธันวาคม          

สินทรัพยห์มุนเวียน  792,540  592,835   3,424,853  3,412,036 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  1,191,653  868,696   5,938,591  6,116,169 
หนี สินหมุนเวียน  (1,243,453)  (712,902)   (1,081,471)  (894,138) 
หนี สินไม่หมุนเวียน  (38,958)  (35,683)   (247,784)  (336,409) 
          
จาํนวนเงินขา้งตน้ของสินทรัพยแ์ละหนี สินรวมรายการดงัต่อไปนี           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,542  3,268   468,938  256,217 
หนี สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หนีการคา้ 
  และเจา้หนี อืน และประมาณการหนี สิน) 

  
(435,011) 

  
(144,321) 

  
(433,450) 

 
(159,932) 

หนี สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หนีการคา้ 
  และเจา้หนี อืน และประมาณการหนี สิน) 

  
- 

  
- 

  
(7,092) - 

          
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม          

รายไดร้วม  1,255,267  1,155,361   3,110,526  3,738,988 
กาํไรสาํหรับปี  11,335  45,038   99,901  298,707 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  11,335  45,038   99,901  298,707 
      
กาํไรสาํหรับปีขา้งตน้ รวมรายการดงัต่อไปนี           

ค่าเสือมราคา  127,194  110,085   324,670  322,235 
ดอกเบียรับ  1  52   3,417  2,473 
ดอกเบียจ่าย  4,418  5,380   14,055  26,126 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  4,791  7,666   (32,840)  69,442 

(1) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของ Malaya Glass Products Sdn Bhd และ Malaya-Vietnam 
Glass Limited ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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รายการกระทบยอดขอ้มลูทางการเงินขา้งตน้กบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีรับรู้ในงบการเงินรวม
ทีมีสาระสาํคญั เป็นดงันี  

หน่วย : พนับาท 
ชือการร่วมค้า บริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากดั BJC O-I Glass Pte. Ltd. (1) 
  2560  2559   2560  2559 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  701,782  712,946   8,034,189  8,297,658 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของการร่วมคา้  -  -   (2,344,723)  (2,472,276) 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้หลงัหกัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของการร่วมคา้ 
 

701,782 
 

712,946 
  

5,689,466 
 

5,825,382 
สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)  49.00%  49.00%   50.00%  50.00% 
  343,873  349,344   2,844,733  2,912,691 
ค่าความนิยม  22,230  22,230   -  - 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  366,103  371,574   2,844,733  2,912,691 
(1) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของ Malaya Glass Products Sdn Bhd และ Malaya-Vietnam 

Glass Limited ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทังหมดทีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
ส่วนแบ่งกาํไร  10,510  7,306 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืน (6,537)  (933) 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม 3,973  6,373 
ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ 216,501(1)  250,929 

(1) มูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ได้รวมมูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ในบริษทั ลีพ โซลูชัน เอเชีย จาํกดั ซึ งถูกจดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย ์
ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายโดยมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 103.5 ลา้นบาท  (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ทียงัไม่ไดรั้บรู้และผลสะสม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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15. เงนิลงทุนระยะยาวอืน 
เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นเงินลงทุนทัวไปในตราสารทุน มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
Phu Thai Thanh Hoa Joint Stock Company 14,000  16,000 - - 
รวม 14,000  16,000 - - 

16. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี) 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/ปรับปรุง  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที     จากการ  ลดลง  (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2560            2560 
ราคาทุน  15,106,270 451,386 48,500 - - (32,674) 15,573,482 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,230,715)  (1,372,579)  -  -  -  4,937  (2,598,357) 
รวม 13,875,555            12,975,125 
  

งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/ปรับปรุง  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที     จากการ  ลดลง  (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม    รวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2559            2559 
ราคาทุน  622,012 307,763 14,182,592 (3,955) 1,500 (3,642) 15,106,270 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (165,155)  (1,068,920)  -  2,798  -  562  (1,230,715) 
รวม 456,857            13,875,555 
              

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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17. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

1 มกราคม 
2560 

 เพิมขึน  ได้มา/ปรับปรุง 
จากการรวมธุรกิจ 

 จําหน่าย/ 
ลดลง 

 โอนเข้า/ 
(โอนออก)/ 
ปรับปรุง 

 ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

31 ธันวาคม 
2560 

ราคาทุน 31,159,874 1,200,306 - (56,505)  1,336,339  (3,704)  33,636,310 
ค่าเสือมราคาสะสม (218,119) (1,032,626) - 49,864 (637,235) 1,657 (1,836,459) 
ค่าเผือการดอ้ยค่า (43,249) - - -  -  -  (43,249) 
รวม 30,898,506       31,756,602 
  

งบการเงนิรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

1 มกราคม 
2559 

 เพิมขึน  ได้มา/ปรับปรุง 
จากการรวมธุรกิจ 

 จําหน่าย/ 
ลดลง 

 โอนเข้า/ 
(โอนออก)/ 
ปรับปรุง 

 ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

31 ธันวาคม 
2559 

ราคาทุน 250,970 251,322 30,625,073 (20,928) 53,437 - 31,159,874 
ค่าเสือมราคาสะสม (95,096) (719,945) - 20,230 576,692  -  (218,119) 
ค่าเผือการดอ้ยค่า (43,249) - - -  -  -  (43,249) 
รวม 112,625       30,898,506 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 
 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

1 มกราคม 
2560 

 เพิมขึน  จําหน่าย/ 
ลดลง 

 โอนเข้า/ 
(โอนออก)/ 
ปรับปรุง 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

31 ธันวาคม 
2560 

ราคาทุน  530,476 - - 15,027 545,503 
ค่าเสือมราคาสะสม  (457,036) (6,693)  -  (12,503)  (476,232) 
รวม  73,440      69,271 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

1 มกราคม 
2559 

 เพิมขึน  จําหน่าย/ 
ลดลง 

 โอนเข้า/ 
(โอนออก)/ 
ปรับปรุง 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที  

31 ธันวาคม 
2559 

ราคาทุน  533,520 - - (3,044) 530,476 
ค่าเสือมราคาสะสม  (453,752) (6,533) -  3,249  (457,036) 
รวม  79,768     73,440 
   

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที 31 ธันวาคม  31,756,602 30,898,506 69,271 73,440 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นทีมีคุณสมบติัเชิงพาณิชยที์ให้เช่าแก่บุคคลทีสามและให้เช่า   
แก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยกิจการไดมี้การโอนยา้ยทรัพยสิ์นส่วนหนึ งระหว่างอสังหาริมทรัพย ์
เพือการลงทุนกบัทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (รวมสิทธิการเช่าของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน) มีดงันี  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 32,309  49,190  69  1,266 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 32,649  36,912  73  1,266 

 

18. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที     ปรับปรุง  ลดลง  (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  

 1 มกราคม    จากการ    ปรับปรุง(1)  งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2560    รวมธุรกิจ        2560 

ราคาทุน         
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 14,771,739  902,862  -  (1,262)  (303,076)  (603)  15,369,660 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 36,908,704  1,702,554  187,093  (109,795)  (935,317)  (107,409)  37,645,830 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 28,198,965  2,533,299  263,493  (456,702)  (512,024)  (217,528)  29,809,503 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 3,160,460  463,997  4,085  (228,615)  (578,521)  (14,878)  2,806,528 
ยานพาหนะ 157,102  15,011  4,249  (19,206)  -  (7,049)  150,107 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 1,138,383  4,493,547  5,098  (147,968)  (396,680)  (21,673)  5,070,707 

รวมราคาทุน 84,335,353  10,111,270  464,018  (963,548)  (2,725,618)  (369,140)  90,852,335 
        

ค่าเสือมราคาสะสม              
ส่วนปรับปรุงทีดิน (62,502)  (19,177)  -  1,239  3,575  74  (76,791) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (4,776,539)  (1,675,195)  -  86,993  652,041  21,839  (5,690,861) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (15,311,098)  (2,517,790)  -  436,451  290,151  60,792  (17,041,494) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,705,936)  (512,671)  -  196,031  482,850  8,208  (1,531,518) 
ยานพาหนะ (80,549)  (23,757)  -  15,929  -  4,232  (84,145) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (21,936,624)  (4,748,590)  -  736,643  1,428,617  95,145  (24,424,809) 
        

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า - ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (73,253)  -  -  -  -  (73,253) 
รวม 62,398,729           66,354,273 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

92 งบการเงินประจ�าปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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(1) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทเครืองจกัรและอุปกรณ์ เครืองตกแต่ง ติดตังและ
อุปกรณ์สาํนกังาน และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั ไปเป็นกลุ่มสินทรัพย์
ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 565.96 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที     ปรับปรุง  ลดลง  (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  

 1 มกราคม    จากการ    ปรับปรุง  งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2559    รวมธุรกิจ        2559 

ราคาทุน         
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 2,494,772  193,694  12,045,348  (2,958)  40,932  (49)  14,771,739 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 7,016,653  632,997  27,356,793  (71,818)  1,980,317  (6,238)  36,908,704 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 23,804,796  2,039,570  1,981,874  (372,897)  756,044  (10,422)  28,198,965 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 2,026,050  358,485  976,465  (334,534)  134,512  (518)  3,160,460 
ยานพาหนะ 144,463  28,044  59  (15,054)  -  (410)  157,102 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 1,100,468  2,020,534  1,101,398  (122,887)  (2,959,135)  (1,995)  1,138,383 

รวมราคาทุน 36,587,202  5,273,324  43,461,937  (920,148)  (47,330)  (19,632)  84,335,353 
        

ค่าเสือมราคาสะสม               
ส่วนปรับปรุงทีดิน (53,785)  (14,822)  -  -  6,103  2  (62,502) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,927,326)  (1,308,015)  -  40,699  (582,792)  895  (4,776,539) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (13,410,126)  (2,268,441)  -  362,644  25  4,800  (15,311,098) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,536,630)  (491,183)  -  321,742  (431)  566  (1,705,936) 
ยานพาหนะ (69,009)  (25,263)  -  13,397  -  326  (80,549) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (17,996,876)  (4,107,724)  -  738,482  (577,095)  6,589  (21,936,624) 
        

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า - ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,045)  -  -  1,045  -  -  - 
รวม 18,589,281           62,398,729 

 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม       

2560            พนับาท  4,748,590 
2559            พนับาท  4,107,724 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

93บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที     ลดลง  (โอนออก)/  ณ วนัที  
 1 มกราคม      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน       
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 101,790  -  (960)  -  100,830 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 246,756  -  -  (15,028)  231,728 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 146,788  10,285  (3,423)  -  153,650 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 819,815  16,515  (23,494)  38,070  850,906 
ยานพาหนะ 56,147  3,992  (15,483)  -  44,656 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 40,330  2,335  (715)  (40,082)  1,868 

รวมราคาทุน 1,411,626  33,127  (44,075)  (17,040)  1,383,638 
         

ค่าเสือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงทีดิน (6,856)  (1,871)  937  -  (7,790) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (198,252)  (8,103)  -  12,504  (193,851) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (114,270)  (19,257)  2,745  -  (130,782) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (697,855)  (51,783)  22,827  -  (726,811) 
ยานพาหนะ (28,579)  (9,551)  14,053  -  (24,077) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (1,045,812)  (90,565)  40,562  12,504  (1,083,311) 
รวม 365,814        300,327 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

94 งบการเงินประจ�าปี 2560
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย/  โอนเข้า/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที     ลดลง  (โอนออก)/  ณ วนัที  
 1 มกราคม      ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน       
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 16,404  86,528  -        (1,142) 101,790 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 242,570  -  -  4,186  246,756 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 146,181  1,474  (7,861)  6,994  146,788 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 767,717  54,819  (6,650)  3,929  819,815 
ยานพาหนะ 50,790  13,708  (8,351)  -  56,147 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 35,895  10,222  (1,857)  (3,930)  40,330 

รวมราคาทุน 1,259,557  166,751  (24,719)  10,037  1,411,626 
         

ค่าเสือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงทีดิน (4,979)  (1,877)  -  -  (6,856) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (186,683)  (8,320)  -  (3,249)  (198,252) 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ (93,977)  (24,381)  4,088  -  (114,270) 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน (660,066)  (44,284)  6,495  -  (697,855) 
ยานพาหนะ (25,862)  (10,287)  7,570  -  (28,579) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (971,567)  (89,149)  18,153  (3,249)  (1,045,812) 
รวม 287,990        365,814 
 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

        

2560       พนับาท  90,565 
2559       พนับาท  89,149 

การคําประกันของบริษัทย่อย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 อาคารมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 118 ลา้นบาท ของบริษทัย่อยแห่งหนึงไดถื้อเป็นหลกัประกนั
ตามบนัทึกขอ้ตกลงการกูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวจ่าย
ชาํระคืนเงินกูย้ืมแลว้ ส่งผลให ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัในหลกัประกนัดงักล่าวแลว้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมไดร้วมส่วนเกินอนัเนืองมาจากราคา
ทีเพิมขึนโดยมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 18,659 ลา้นบาท และ 18,562 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งเป็นผลต่างระหว่าง
มลูค่ายติุธรรมกบัราคาทุนเดิมของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย ณ วนัทีบริษทัซือหุน้ ภาระภาษีเงินได้
ทีอาจจะเกิดขึนจากส่วนเกินจากการตีราคาเพิมขึนหากมีการจาํหน่ายสินทรัพยเ์หล่านีบนัทึกไวเ้ป็นหนี สิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอาคาร ซึ งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 214 ลา้นบาท และ 223 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมแสดงเป็น
ส่วนหนึงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม  

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

95บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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19. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 

ราคาทุน         
ณ วนัที 1 มกราคม  157,611,925  2,187,538  -  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4.1 -  155,424,387  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (19,091)  -  -  - 
ณ วนัที 31 ธันวาคม  157,592,834  157,611,925  -  - 

20. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/  จําหน่าย  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที     ปรับปรุง    (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม    จากการรวมธุรกิจ    ปรับปรุง(1)  งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2560            2560 

ราคาทุน         
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ชือทางการคา้ 2,086,025  585  103,068  -  -  -  2,189,678 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง 120,285  -  -  -  -  -  120,285  
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ 1,160,346  153,811  140  (64,617)  (307,386)  (2,873)  939,421 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตัง 39,425  19,565  -  -  (50,997)  -  7,993 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ 15,006  -  -  (6)  234  (16)  15,218 

รวมราคาทุน 3,519,741  173,961  103,208  (64,623)  (358,149)  (2,889)  3,371,249 
              
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (29,596)  (4,933)  -  -  -  -  (34,529) 
ชือทางการคา้ (530)  (112)  -  -  -  -  (642) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง (22,052)  (4,010)  -  -  -  -  (26,062) 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ (678,193)  (225,799)  -  48,666  293,724  1,944  (559,658) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ (2,136)  (749)  -  6  -  -  (2,879) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (732,507)  (235,603)  - 48,672  293,724  1,944  (623,770) 
รวม 2,787,234            2,747,479 

 

(1) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทค่าลิขสิทธิ ซอฟตแ์วร์ของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั
ไปเป็นกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเป็นจาํนวน 98.72 ลา้นบาท  
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

96 งบการเงินประจ�าปี 2560
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือ  เพิมขึน  ได้มา/  จําหน่าย  โอนเข้า/  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที     ปรับปรุง    (โอนออก)/  การแปลงค่า  ณ วันที  
 1 มกราคม    จากการรวมธุรกิจ    ปรับปรุง  งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2559            2559 

ราคาทุน         
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 98,654  -  -  -  -  -  98,654 
ชือทางการคา้ 197,025  -  1,889,000  -  -  -  2,086,025 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง 120,285  -  -  -  -  -  120,285  
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ 798,312  83,379  188,748  (2,649)  92,619  (63)  1,160,346 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตัง 16,483  24,706  -  -  (1,764)  -  39,425 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ 16,079  -  -  (1,073)  -  -  15,006 

รวมราคาทุน 1,246,838  108,085  2,077,748  (3,722)  90,855  (63)  3,519,741 
              
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม               

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (24,663)  (4,933)  -  -  -  -  (29,596) 
ชือทางการคา้ (419)  (111)  -  -  -  -  (530) 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง (18,043)  (4,009)  -  -  -  -  (22,052) 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ (487,276)  (189,500)  -  515  (1,947)  15  (678,193) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ (1,640)  (839)  -  343  -  -  (2,136) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (532,041)  (199,392)  - 858  (1,947)  15  (732,507) 
รวม 714,797            2,787,234 

 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม             

2560           พนับาท  235,603 
2559           พนับาท  199,392 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอนเข้า/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที       (โอนออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน       
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ 213,501  182  (119)  16,881  230,445 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตัง 25,714  200  -  (14,870)  11,044 

รวมราคาทุน 239,215  382  (119)  2,011  241,489 
          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ (182,641)  (17,704)  60  -  (200,285) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (182,641)  (17,704)  60  -  (200,285) 
รวม 56,574        41,204 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอนเข้า/  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที       (โอนออก)  ณ วนัที  
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน       
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ 212,340  473  (112)  800  213,501 
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตัง 19,153  7,361  -  (800)  25,714 

รวมราคาทุน 231,493  7,834  (112)  -  239,215 
          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           
ค่าลิขสิทธิ ซอฟทแ์วร์ (167,167)  (15,565)  91  -  (182,641) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (167,167)  (15,565)  91  -  (182,641) 
รวม 64,326        56,574 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

2560       พนับาท  17,704 
2559       พนับาท  15,565 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

98 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
 

99 
 

21. ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 547,012  903,000  180,346  191,955 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,444,669)  (9,629,980)  -  - 
รวม (8,897,657)  (8,726,980)  180,346  191,955 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีมีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560              
 ณ วันที   ได้มา/  บันทึกใน  บันทึกใน  โอนออก (1)  ผลต่างจาก  ณ วันที  
 1 มกราคม  ปรับปรุง  กําไรหรือ  กําไร    การแปลงค่า  31 ธันวาคม 
 2560  จากการรวมธุรกิจ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน    งบการเงนิ  2560 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495 -  - -  -  - 8,495 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 56,974 -  23,137 -  -  - 80,111 
สาํรองและประมาณการหนี สินอืน 906,316 92 48,523 (40,030) (26,478) (260) 888,163 
ขาดทุนสะสมยกมา 521,573 - (349,135) - - (5,305) 167,133 
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ        

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการรวมธุรกิจ (9,195,980) (37,854) 235,097 - - - (8,998,737) 
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอายกุารให้        

ประโยชน์ของสินทรัพย ์ (831,073) -  (65,748) - - - (896,821) 
อืนๆ (193,285) -  47,101 - - 183 (146,001) 
รวม (8,726,980) (37,762)  (61,025)  (40,030)  (26,478)  (5,382) (8,897,657) 
              

(1) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั  ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ีจาํกดั เป็นกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภท
เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย   

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที   ได้มา/  บันทึกใน  บันทึกใน  ผลต่างจากการ  ณ วันที  
 1 มกราคม  

2559  
ปรับปรุง 

จากการรวมธุรกิจ 
 กําไรหรือขาดทุน  กําไร 

เบ็ดเสร็จอืน  
แปลงค่า 

งบการเงนิ  
31 ธันวาคม  

2559 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495 -  - -  - 8,495 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 707 59,329  (3,062) -  - 56,974 
สาํรองและประมาณการหนี สินอืน 341,340 580,145 (47,961) 33,211 (419) 906,316 
ขาดทุนสะสมยกมา 206,992 69,918 245,549 - (886) 521,573 
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ       

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการรวมธุรกิจ (375,918) (8,994,922) 175,049 - (189) (9,195,980) 
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอายกุารให้       

ประโยชน์ของสินทรัพย ์ - (754,038) (77,035) - - (831,073) 
อืนๆ (87,906) (194,521) 88,970 - 172 (193,285) 
รวม 93,710 (9,234,089)  381,510  33,211 (1,322) (8,726,980) 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที  บันทึกใน  บันทึกใน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรเบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2560      2560 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495 - - 8,495 
สาํรองและประมาณการหนี สินอืน 183,460 (11,609) - 171,851 

รวม 191,955 (11,609) - 180,346 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที  บันทึกใน  บันทึกใน  ณ วนัที 
 1 มกราคม  กาํไรหรือขาดทุน  กาํไรเบ็ดเสร็จอืน  31 ธันวาคม 
 2559      2559 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8,495 - - 8,495 
สาํรองและประมาณการหนี สินอืน 127,056 50,008 6,396 183,460 

รวม 135,551 50,008 6,396 191,955 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

100 งบการเงินประจ�าปี 2560
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22. หนีสินทีมภีาระดอกเบีย 

หนี สินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559 

ส่วนทีหมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 22.1 14,661,572 15,966,494 11,233,019 6,494,559 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  2,487,496 4,674,715 1,500,000 - 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 5,000 5,000 1,046,694 1,453,672 
รวมส่วนทีหมุนเวยีน  17,154,068 20,646,209 13,779,713 7,948,231 

   
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   17,600,747 49,440,793 17,040,000 45,253,675 
หุน้กู ้  121,926,997 81,920,705 121,926,997 81,920,705 
รวมส่วนทีไม่หมนุเวยีน  139,527,744 131,361,498 138,966,997 127,174,380 
รวม  156,681,812 152,007,707 152,746,710 135,122,611 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดด้งันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

ครบกาํหนดภายในหนึงปี  17,154,068 20,646,209 13,779,713 7,948,231 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 100,528,744 101,361,032 99,967,997 97,173,914 
เกินกวา่หา้ปี 38,999,000 30,000,466 38,999,000 30,000,466 
รวม 156,681,812 152,007,707 152,746,710 135,122,611 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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22.1 เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เป็นเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงิน 14,662 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.48 - 5.93 
ต่อปี และจาํนวนเงิน 11,233 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.55 - 1.93 ต่อปี ตามลาํดบั เงินกูย้ืมระยะสัน                
จากสถาบนัการเงินดงักล่าวนีไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวร หรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืม 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เป็นเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงิน 15,966 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.45 - 7.22 
ต่อปี และจาํนวนเงิน 6,495 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.60 - 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวนี  ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน 

22.2 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะยาว มีรายละเอียดดงันี  

1) เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันี  

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หนึงในวงเงินรวม 2,000 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 2,000 ลา้นบาท มี
กาํหนดระยะเวลา 4 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 2.80 ต่อปี  

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง   
ในวงเงินรวม 2,040 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 2,040 ลา้นบาท  
มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.20 ต่อปี  

ในเดือนกนัยายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง  
ในวงเงินรวม 2,000 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 2,000 ลา้นบาท  
มีกาํหนดระยะเวลา 2 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 2.80 ต่อปี 

ในเดือนกนัยายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง  
ในวงเงินรวม 400 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 400 ลา้นบาท มีกาํหนด
ระยะเวลา 3 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 2.72 ต่อปี 
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ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 1,500 ลา้นบาท  
มีกาํหนดระยะเวลา 2 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 2.73 ต่อปี  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง
ในวงเงินรวม 2,500 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนด
ระยะเวลา 2 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 2.82 ต่อปี  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง
ในวงเงินรวม 2,000 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 2,000 ลา้นบาท  
มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.10 ต่อปี  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง
ในวงเงินรวม 600 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 600 ลา้นบาท มีกาํหนด
ระยะเวลา 4 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.10 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนั
การกูย้ืมเงิน 

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษทัเขา้ทาํสัญญาวงเงินสินเชือระยะยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง จาํนวน 
80,000 ลา้นบาท ซึ ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 มียอดคงคา้งจาํนวน 39,754 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืน
ภายใน 24 เดือนนบัจากวนัทีเบิกเงินกู ้ส่งผลให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาวงเงิน
สินเชือดงักล่าว รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบี ย ภาษี 
ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายทีปรับปรุงตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมในอตัราส่วนไม่เกิน 8 ต่อ 1 
และอตัราส่วนหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (หักส่วนทีเป็นส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุม) ตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมในอตัราส่วนไม่เกิน 2 ต่อ 1 สาํหรับงบการเงินรวม
ประจาํปี โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกินอตัราส่วนทีกาํหนด ต่อมา
วนัที 24 มีนาคม 2560 บริษทัจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวแลว้ทังจาํนวน ส่งผลให้ ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทีตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามวงเงินสินเชือระยะยาว
ดงักล่าวแลว้ 
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ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง
ในวงเงินรวม 4,000 ลา้นบาท ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 4,000 ลา้นบาท (2559 : 
4,000 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.08 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาว
ขา้งตน้ ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืม 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวเป็นสกลุเงินบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง
ในวงเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงคา้งจาํนวน 1,500 ลา้นบาท (2559 : 
1,500 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปีและชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.60 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาว
ขา้งตน้ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน 

2) เงินกูย้ืมระยะยาวของ บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน ดงันี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นจาํนวนเงิน 380 ลา้นบาท (2559 : 600 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัรา
คงทีร้อยละ 2.40 ต่อปี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นจาํนวนเงิน 190 ลา้นบาท (2559 : 500 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัรา
คงทีร้อยละ 2.55 ต่อปี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นจาํนวนเงิน 520 ลา้นบาท (2559 : 600 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัรา
คงทีร้อยละ 2.50 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจาํนวนเงิน 175 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 3.21 ต่อปี 
ทังนี  บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทังจาํนวนในระหวา่งปี 2560 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้ ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนั
การกูย้ืมเงิน 
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3) เงินกูย้ืมระยะยาว ของ Ichiban Foods Company Limited ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืม 
จากสถาบนัการเงิน ดงันี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 6 ปี  
มีอตัราดอกเบียอา้งอิงกบัตน้ทุนทางการเงินของธนาคารบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยเงินกูย้ืมระยะยาว
ขา้งตน้ มีการนาํอาคารมลูค่าตามบญัชีจาํนวน 118 ลา้นบาท ไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน ทังนี  บริษทัย่อย
ไดจ่้ายคืนเงินกูย้ืมทีภาระคําประกนัทังจาํนวนในระหว่างปี 2560 
 
เงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12 ลา้นบาท (2559 : 0.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 27 ลา้นบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี มีอตัราดอกเบี ยอา้งอิงตามอตัราดอกเบี ยเงินฝากเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาของตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate) โดยเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ไม่มี
การนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน 

เงินกูย้ืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 24.9 พนัลา้นเวียดนามดอง มียอดคงคา้ง ณ วนัที  
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 21 พนัลา้นเวียดนามดอง หรือ 29 ลา้นบาท (2559 : 23.9 พันล้าน
เวียดนามดอง หรือ 38 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี มีอตัราดอกเบียอา้งอิงกบัตน้ทุนทางการเงิน
ของธนาคารบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือ
หลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน 

เงินกูย้ืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 15.5 พนัลา้นเวียดนามดอง มียอดคงคา้ง ณ วนัที    
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 12.2 พนัลา้นเวียดนามดอง หรือ 17 ลา้นบาท (2559 : 13.4 พันล้าน
เวียดนามดอง หรือ 22 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี มีอตัราดอกเบียอา้งอิงกบัตน้ทุนทางการเงิน
ของธนาคารบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยเงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ ไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือ
หลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการกูย้ืมเงิน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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4) เงินกูย้ืมระยะยาว ของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อย (จดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์
ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย) ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท (2559 : 64 ล้านบาท) มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี ชาํระดอกเบียในอตัราคงที
ร้อยละ 3.05 ต่อปี 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจาํนวนเงิน 29 ลา้นบาท  มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี ชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 4.16 ต่อปี ทังนี  
บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมทังจาํนวนในระหวา่งปี 2560 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนั
การกูย้ืมเงิน 

5) เงินกูย้ืมระยะยาว ของบริษทัไทย มาลายา กลาส จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ประกอบดว้ย เงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ดงันี  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 
เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี ชาํระดอกเบี ยในอตัราคงทีร้อยละ 3.88 ต่อปี ทังนี  
บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้มืทังจาํนวนในระหวา่งปี 2560 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการ
กูย้มืเงิน 

6) เงินกูย้ืมระยะยาวของ บริษทั บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อย
ทางออ้ม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันี  
เงินกูย้ืมสกุลเงินบาทกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 27,000 ลา้นบาท มี
กาํหนดระยะเวลา 7 ปี โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดย
คิดดอกเบียในอตัรา THBFIX 3 เดือนหรือ 6 เดือนบวก margin ต่อปี ทังนี  บริษทัย่อยไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืม
ดงักล่าวทังจาํนวนในระหวา่งปี 2560 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท วงเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 5,000 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมียอดคงคา้ง ณ 
วนัที 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 2,300 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบี ยในอตัรา THBFIX 6 เดือนบวก 
margin ต่อปี ทังนี  บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวทังจาํนวนในระหวา่งปี 2560 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไม่มีการนาํสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอื์นไปคําประกนัการ
กูย้มืเงิน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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7)   เงินกูย้ืมระยะยาวของ TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้ม 
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ดงันี  

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้มไดท้าํสัญญากูย้ืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกูย้ืม
จาํนวนเงิน 227 พนัลา้นเวียดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 227 
พนัลา้นเวียดนามดอง หรือ 326 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 6.40 
ต่อปี 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยของบริษทัย่อยทางออ้มไดท้าํสัญญากูย้ืมสกุลเงินเวียดนามดอง วงเงินกูย้ืม
จาํนวนเงิน 90 พนัลา้นเวียดนามดอง โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 51.6 
พนัลา้นเวียดนามดอง หรือ 74 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี และชาํระดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 6.25 
ต่อปี 

22.3 หุ้นกู้ 
หุน้กู ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน        
เงินตน้ 122,000,000 82,000,000 122,000,000 82,000,000 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสมของค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ (73,003) (79,295)   (73,003) (79,295) 
รวมส่วนทีไม่หมุนเวยีน 121,926,997 81,920,705 121,926,997 81,920,705 
รวม 121,926,997 81,920,705 121,926,997 81,920,705 

เมือวนัที 29 มิถุนายน 2559 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั งที 2/2559 มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั
ในวงเงินไม่เกิน 130,000 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอืนในจาํนวนเทียบเท่า เพือนาํเงินทีไดรั้บจากการออกและเสนอขาย
หุน้กูไ้ปชาํระคืนหนี เงินกูซึ้ งมีอยู่ในปัจจุบนั และ/หรือใชใ้นการดาํเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั หรือเพือวตัถุประสงคอื์นๆ ทังนี  วงเงินรวมของหุน้กูแ้ละวงเงินสินเชือทีบริษทัจะกู้
จากสถาบนัการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ ง จะตอ้งไม่เกินจาํนวน 130,000 ลา้นบาท ไม่นบัรวมวงเงินหุ้นกูแ้ละ
วงเงินสินเชือของกลุ่มบริษทัทีคงคา้งอยูใ่นส่วนอืนทีไม่เกียวขอ้งกบัสินเชือทีกลุ่มบริษทัใชใ้นการไดม้าซึ งบิกซี 
ทังนี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ปแลว้บางส่วน ตามรายละเอียด
ดา้นล่างและยงัคงเหลือวงเงินบางส่วนทียงัไม่ไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กู ้
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บริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้บบไม่มีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงันี  

หุ้นกู้ จาํนวนเงนิ (พนับาท) อตัราดอกเบีย 
(ร้อยละต่อปี) 

กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย 

กาํหนดชําระคนื 
 2560  2559 

ส่วนทีเกนิกว่าหนึงปี       
กนัยายน 2559       

ชุดที 1 (ระยะเวลา  3 ปี) 22,000,000  22,000,000 2.34 ทุกงวด 6 เดือน กนัยายน 2562 
ชุดที 2 (ระยะเวลา  5 ปี) 9,000,000  9,000,000 2.69 ทุกงวด 6 เดือน กนัยายน 2564 
ชุดที 3 (ระยะเวลา  7 ปี) 3,000,000  3,000,000 3.07 ทุกงวด 6 เดือน กนัยายน 2566 
ชุดที 4 (ระยะเวลา  10 ปี) 20,000,000  20,000,000 3.80 ทุกงวด 6 เดือน กนัยายน 2569 

ธนัวาคม 2559       
ชุดที 1 (ระยะเวลา  3.5 ปี) 17,920,000  17,920,000 2.71 ทุกงวด 6 เดือน มิถุนายน2563 
ชุดที 2 (ระยะเวลา  5 ปี) 3,050,000  3,050,000 3.06 ทุกงวด 6 เดือน ธนัวาคม 2564 
ชุดที 3 (ระยะเวลา  7 ปี) 2,100,000  2,100,000 3.77 ทุกงวด 6 เดือน ธนัวาคม 2566 
ชุดที 4 (ระยะเวลา  9 ปี) 1,200,000  1,200,000 4.09 ทุกงวด 6 เดือน ธนัวาคม 2568 
ชุดที 5 (ระยะเวลา  10 ปี) 3,730,000  3,730,000 4.27 ทุกงวด 6 เดือน ธนัวาคม 2569 

มีนาคม 2560       
ชุดที 1 (ระยะเวลา  3 ปี) 12,000,000  - 3.00 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2563 
ชุดที 2 (ระยะเวลา  2 ปี) 16,200,000  - 2.55 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2562 
ชุดที 3 (ระยะเวลา  4 ปี) 300,000  - 2.96 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2564 
ชุดที 4 (ระยะเวลา  5 ปี) 2,500,000  - 3.26 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2565 
ชุดที 5 (ระยะเวลา  7 ปี) 4,000,000  - 3.85 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2567 
ชุดที 6 (ระยะเวลา  10 ปี) 5,000,000  - 4.40 ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2570 
รวม 122,000,000  82,000,000    

ในระหวา่งปี 2559 บริษทัชาํระหุน้กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตามเงือนไขการออกหุน้กู้
ในอตัราส่วนไม่เกิน  2 ต่อ 1 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจาํปีสาํหรับหุน้กูท้ ังหมด โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 บริษทัมีอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกินอตัราส่วนทีกาํหนด 
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23. เจ้าหนีการค้า 

เจา้หนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 849,943  771,070  1,018,800  877,924 
กิจการอืนๆ  20,790,883  20,880,845  631,133  859,927 
รวม  21,640,826  21,651,915  1,649,933  1,737,851 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  กลุ่มบริษทัแสดงเจา้หนีการคา้สุทธิจากลูกหนีคู่คา้จาํนวนประมาณ 2,539 
ลา้นบาท และ 2,251 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลูกหนีคู่คา้นี เกิดจากการเรียกเก็บรายไดจ้ากคู่คา้ และเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงในสญัญากบัคู่คา้ 

24. เจ้าหนีอืน  

เจา้หนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 75,190 354,410 284,552 145,635 
เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์  1,293,196 535,000 610 387 
รายไดรั้บล่วงหนา้  403,292 382,246 39,023 38,296 
ดอกเบียคา้งจ่าย  983,693 655,668 979,754 622,739 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย  382,049 426,776 2,454 2,084 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาคา้งจ่าย  284,762 231,269 29,158 28,076 
ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์คา้งจ่าย  664,850 597,381 269,561 268,592 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  193,869 215,112 37,241 68,085 
ค่าระวางและค่าขนส่งคา้งจ่าย  457,736 488,262 23,602 18,015 
เจา้หนีจากการใหบ้ริการรับชาํระเงินแทน  177,397 103,563 - - 
ค่าภาษีรอนาํส่ง  1,945,452 1,827,706 55,887 54,067 
โบนสัคา้งจ่าย  492,656 846,381 41,267 40,529 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืนๆ   1,139,857 957,752 37,688 45,747 
อืนๆ  1,253,464 1,213,173 185,576 213,748 
รวม  9,747,463 8,834,699 1,986,373 1,546,000 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
 

110 
 

 

25. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธันวาคม        
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
โครงการสาํรองบาํเหน็จพนกังาน 1,172,028  1,297,314  155,007  158,015 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 159,564  160,507  16,741  16,113 

รวม 1,331,592  1,457,821  171,748  174,128 
    

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        

โครงการสาํรองบาํเหน็จพนกังาน 163,479  120,114  13,304  18,086 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 682  47,083  717  1,823 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (198,591)  169,600  -  31,982 

รวม (34,430)  336,797  14,021  51,891 

โครงการสํารองบําเหน็จพนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัทีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 1,172,028 1,297,314 155,007 158,015 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 1,172,028 1,297,314 155,007 158,015 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 1 มกราคม 1,297,314 477,453 158,015 112,117 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (75,928) (31,941) (16,312) (4,170) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - 562,088 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย 163,479 120,114 19,854 18,086 
โอนยา้ยพนกังาน(1) - - (6,550) - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

ประกนัภยั 
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์ 
 การทาํงาน 

 
 

47,635 

 
 

51,112 

 
 

- 

 
 

22,174 
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (225,416) 3,230 - (6,722) 
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน  (20,810) 115,258 - 16,530 

โอนออกไปเป็นหนี สินทีรวมในกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย 
ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย(2) 

 
(14,246) 

 
- 

 
- 

 
- 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,172,028 1,297,314 155,007 158,015 
(1) ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีการจดัโครงสร้างองค์กรใหม่เพือให้มีความเหมาะสม

กับกลุ่มธุรกิจโดยการโอนยา้ยพนักงานบางส่วนของบริษทัไปสังกัดภายใตบ้ริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัในงบการเงิน                              
เฉพาะกิจการ 

(2) ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั 
ไดถู้กจดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 30) 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 131,009 85,047 10,437 13,521 
ดอกเบียจากภาระผกูพนั 32,470 35,067  2,867 4,565 
รวม 163,479 120,114 13,304 18,086 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ดงันี  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนขาย 37,103 25,580 (706) 63 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 58,936 60,739 4,502 3,866 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 67,440 33,795 9,508 14,157 
รวม 163,479 120,114 13,304 18,086 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลีย
ถ่วงนําหนกั) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด  (ร้อยละ) 2.80  2.80  2.80  2.80 
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 4.00 - 5.50  4.00 - 5.50  5.00  5.00 

ข้อสมมติทีสําคัญในการกาํหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพิ้จารณาจาก        
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกียวขอ้งทีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ในขณะทีขอ้สมมติอืนคงที 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน เพิมขึน / (ลดลง) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (106,138) (124,869) (14,182) (13,568) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 123,201 145,917 16,312 15,640 
อตัราเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 125,658 140,519 16,669 14,320 
อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (110,260) (122,971) (14,776) (12,734) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลียนแปลงที เกิดขึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน ์
ของพนกังาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอืนซึ งอาจ 
มีความสมัพนัธ์กนั 

นอกจากนี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน  
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซึ งเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณหนี สินภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานทีรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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5 ก 2560 -  
566,800   
  1  

3,990,091,099 กก      
กก
ก / 

6 ก 2560 -  
994,300   
  1  

3,991,085,399 กก      
กก
ก / 

6  2560 -  
250,300   
  1  

3,991,335,699 กก      
กก
ก / 

5  2560 -  
277,600   
  1  

3,991,613,299 กก      
กก
ก / 

8  2560 -  
243,600   
  1  

3,991,856,899 กก      
กก
ก / 

7  2560 -  
32,100   
  1  

3,991,888,999 กก      
กก
ก / 

4 กก 2560 -  
926,100   
  1  

3,992,815,099 กก      
กก
ก / 

3  2560 -  
52,300   
  1  

3,992,867,399 กก 
กกก
 / 

4 ก 2560 -  
131,500   
  1  

3,992,998,899 กก      
กก
ก / 

4  2560 -  
899,300   
  1  

3,993,898,199 กก      
กก
ก / 

7 ก 2560 -  
493,100   
  1  

3,994,391,299 กก      
กก
ก / 

4  2560 -  
1,279,300   
  1  

3,995,670,599 กก      
กก
ก / 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัตามมติทีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครั งที 2/2559 เมือวนัที 29 มิถุนายน 2559 มีดงันี  
(1)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,014,389,444 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,653,955,000 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั จาํนวน 
360,434,444 หุน้ ซึ งมีมลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2559 

(2)  เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,653,955,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 2,400,000,000 หุน้ 
ซึ งมีมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
จาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) (บริษทั
จดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2559) 

(3)  ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กบับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  
ในจาํนวนไม่เกิน 800,000,000 หุน้ และผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในจาํนวน
ไม่เกิน 1,600,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 35 บาท ในกรณีทีมีหุน้สามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรร
ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัและ/หรือมีหุ้นสามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การเสนอขายแบบ Rights Offering ครั งแรก บริษทัอาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนส่วนทีเหลือดงักล่าวทังหมด
หรือบางส่วนเพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) อีกครั งหนึง (ครั งทีสอง) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 35 บาท 

(4)  ใหอ้อกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัในวงเงินไม่เกิน 130,000 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอืนในจาํนวนเทียบเท่า 
ทังนี  วงเงินรวมของหุน้กูแ้ละวงเงินสินเชือทีบริษทัจะกูจ้ากสถาบนัการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึงจะไม่เกิน
จาํนวน 130,000 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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ต่อมาเมือวนัที 7 กรกฎาคม 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั งที 9/2559 มีมติในเรืองดงัต่อไปนี  

(1) ใหง้ดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัจาํนวน 800,000,000 หุน้เพือเสนอขายแก่นกัลงทุนซึ งเป็น
บุคคลในวงจาํกดั เนืองจากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั งที 2/2559 เมือวนัที 29 มิถุนายน 2559 ไดก้าํหนด
เงือนไขเพิมเติมวา่ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจะตอ้งเป็นราคาทีใหส่้วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 
ของราคาปิดของหุน้บริษทัทีซือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัที 28 มิถุนายน 2559 กล่าวคือราคาไม่ตํา
กว่า 40.5 บาท ซึ งบริษทัไดรั้บแจง้จากผูจ้ดัจาํหน่ายหุ้นว่าจากการสอบถามนกัลงทุนเป้าหมาย ทีมีความ
ประสงคจ์ะเขา้ซือหุน้ของบริษทั พบว่ามีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาเนืองจากตอ้งใชเ้วลาเพิมเติมในการ
ตัดสินใจ ดังนันบริษทัจึงมีความจาํเป็นต้องงดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 
เพือนาํหุน้เพิมทุนจาํนวนดงักล่าวไปเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในการเสนอขายแบบ Rights Offering 
ครั งทีสองภายในระยะเวลาตามแผนการเพิมทุนเพือใหเ้ป็นไปตามมติทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) ให้นาํหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 807,779,000 หุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 
800,000,000 หุน้ ตามขอ้ (1) และหุน้ทีเหลือจากการจดัสรร ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมสาํหรับการเสนอขายแบบ 
Rights Offering ครั งแรกจาํนวน 7,779,000 หุน้ ไปจดัสรรสําหรับการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ครั งทีสอง 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดเ้พิมทุนทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัดงันี  
วนัทีจดทะเบียนกับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

การเปลียนแปลง 
ทุนทีออกและชําระแล้ว 

ทุนทีออกและ 
ชําระแล้วใหม่ 
หน่วย : บาท 

รายละเอียด 

7 กรกฎาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
1,061,800 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

1,593,282,800 เป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

27 กรกฎาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
1,592,220,999 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,185,503,799 เป็นผลมาจากการทีผูถื้อหุ้นเดิมซือหุ้นสามญัเพิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั งแรกในราคาหุ้น
ละ 35 บาท จาํนวนเงินรวม 55,728 ลา้นบาท 

5 สิงหาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
333,300 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,185,837,099 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

11 สิงหาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
796,641,400 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,982,478,499 เป็นผลมาจากการทีผูถื้อหุ้นเดิมซือหุ้นสามญัเพิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั งสองในราคาหุ้น
ละ 35 บาท จาํนวนเงินรวม  27,882 ลา้นบาท 

7 กนัยายน 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
2,651,800 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,985,130,299 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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วนัทีจดทะเบียนกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

การเปลียนแปลง 
ทุนทีออกและชําระแล้ว 

ทุนทีออกและ 
ชําระแล้วใหม่ 
หน่วย : บาท 

รายละเอียด 

10 ตุลาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
318,100 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,985,448,399 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

4 พฤศจิกายน 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
1,979,000 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,987,427,399 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

7 ธนัวาคม 2559 เพิมทุน-หุ้นสามญั  
2,096,900 หุ้น  
มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

3,989,524,299 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้นสามัญของบริษัททีออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

26.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 
(1) เมือวนัที 25 เมษายน 2555 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั งที 1/2555 มีมติอนุมติัใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทีจะซือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย เพือเป็นการตอบแทนการทาํงาน 
(โครงการ BJC ESOP 2012 ครั งที 1) จาํนวนไม่เกิน 16 ลา้นหน่วย อตัราการใชสิ้ทธิทีใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิที 40.46 บาทต่อหุน้สามญั อายุใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิน  
5 ปี นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเงือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิทีสาํคญัมีรายละเอียดดงันี  

• เมือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
1 ปี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัไดใ้นจาํนวนไม่เกินหนึ งในสามส่วน
ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทังหมดทีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 
แต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

• เมือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
2 ปี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัไดเ้พิมอีกในจาํนวนไม่เกินหนึงในสามส่วน
ของใบสําคญัแสดงสิทธิทังหมดทีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละราย  
ไดรั้บจดัสรรจากบริษทั จนกวา่จะครบอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

• เมือบริษทัไดอ้อกและเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัครบระยะเวลา 
3 ปี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัไดใ้นใบสําคญัแสดงสิทธิทังหมดที
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อยแต่ละรายไดรั้บจดัสรรจากบริษทัซึ งรวมถึง
ส่วนทีไม่ไดมี้การใช้สิทธิในปีที 1 และปีที 2 ทังนี  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ย จะสามารถใชสิ้ทธิจนกวา่จะครบอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

116 งบการเงินประจ�าปี 2560
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ทั งนี  ตามเงือนไขในการใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็น
ผูบ้ริหารและพนกังานในวนักาํหนดการใชสิ้ทธินัน 

(2) เมือวนัที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั งที 1/2556 มีมติอนุมติัใบสาํคญัแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั งที 2) โดยมีเงือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติทีประชุมในคราวแรก 

(3) เมือวนัที 24 เมษายน 2557 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั งที 1/2557 มีมติอนุมติัใบสาํคญัแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเพิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั งที 3) โดยมีเงือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติทีประชุมในคราวแรก 

(4) เมือวนัที 17 เมษายน 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั งที 1/2558 มีมติอนุมติัใบสาํคญัแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยเพิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั งที 4) โดยมีเงือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติทีประชุมในคราวแรก 

(5) เมือวนัที 26 เมษายน 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั งที 1/2559 มีมติอนุมติัใบสาํคญัแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยเพิมเติม (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั งที 5) โดยมีเงือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเช่นเดียวกบัมติทีประชุมในคราวแรก  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัมีรายละเอียด ดงันี  

โครงการ 
อายสุญัญา 

(ปี) วนัทีให้สิทธิ วนัทีหมดอาย ุ
จาํนวนสิทธิ 

ทีออก (หน่วย)  

อตัราการใชสิ้ทธิ    
ต่อ 1 หน่วย  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ
(บาทต่อหุ้น) 

BJC ESOP 2012 ครั งที 1 5 15 พ.ค. 55 15 พ.ค. 60 14,800,000 1 40.46 
BJC ESOP 2012 ครั งที 2 5 18 มิ.ย. 56 18 มิ.ย. 61 10,000,000 1 68.43 
BJC ESOP 2012 ครั งที 3 5 15 พ.ค. 57 15 พ.ค. 62 9,030,000 1 49.29 
BJC ESOP 2012 ครั งที 4 5 22 มิ.ย. 58 22 มิ.ย. 63 10,000,000 1 36.23 
BJC ESOP 2012 ครั งที 5 5 1 เม.ย. 60 31 มี.ค. 65 13,691,400 1 36.00 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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มลูค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั วดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตข้อ้สมมติฐาน
ทางการเงิน ดงันี  

BJC ESOP 2012 ครังที 1 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 40.25 40.25 40.25 
ราคาใชสิ้ทธิ 40.46 40.46 40.46 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั 33.74% 33.74% 33.74% 
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั 1.78% 1.78% 1.78% 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง 3.83% 3.83% 3.83% 
 

BJC ESOP 2012 ครังที 2 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 52.00 52.00 52.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 68.43 68.43 68.43 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั 36.39% 36.39% 36.39% 
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั 1.71% 1.71% 1.71% 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง 3.84% 3.84% 3.84% 

 
BJC ESOP 2012 ครังที 3 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 

ราคาหุ้น ณ วนัทีให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44.00 44.00 44.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 49.29 49.29 49.29 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั 36.91% 36.91% 36.91% 
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั 1.91% 1.91% 1.91% 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง 3.46% 3.46% 3.46% 
 

BJC ESOP 2012 ครังที 4 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 35.75 35.75 35.75 
ราคาใชสิ้ทธิ 36.23 36.23 36.23 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั 37.48% 37.48% 37.48% 
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั 1.68% 1.68% 1.68% 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง 2.88% 2.88% 2.88% 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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BJC ESOP 2012 ครังที 5 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 
ราคาหุ้น ณ วนัทีให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 47.00 47.00 47.00 
ราคาใชสิ้ทธิ 36.00 36.00 36.00 
ค่าความผนัผวนของราคาหุ้นทีคาดหวงั 38.18% 38.18% 38.18% 
ช่วงเวลาทีคาดว่าจะมีผูม้าใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี 3.5 ปี 4 ปี 
อตัราเงินปันผลทีคาดหวงั 1.07% 1.07% 1.07% 
อตัราดอกเบียปลอดความเสียง 2.63% 2.63% 2.63% 

รายการเคลือนไหวสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีดงันี  
 2560  2559 
 จาํนวน 

สิทธิซือหุน้ 
(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 

(บาทต่อหุน้) 

 จาํนวน 
สิทธิซือหุน้ 

(หน่วย) 

 ราคาใชสิ้ทธิ 
ถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั 

(บาทต่อหุน้) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 25,705,550  50.58  35,536,100  47.89 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ 13,691,400  36.00  -  - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีถูกริบ (1,525,340)  45.94  (1,389,650)  47.08 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีหมดอาย ุ (1,069,400)  40.46  -  - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีมีการใชสิ้ทธิ (6,146,300)  41.34  (8,440,900)  39.82 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 30,655,910  46.51  25,705,550  50.58 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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ใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีการใช้สิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  
มีดงัต่อไปนี   

สําหรับปีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2560 
 
 
ลาํดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จาํนวนทีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัทีใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัทีใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ณ วนัที 15 พฤษภาคม 2555 527,600  30 ธ.ค. 2559  50.25 
 898,600  30 ม.ค. 2560  51.00 
 241,600  27 ก.พ. 2560  47.75 
 249,400  30 มี.ค. 2560  47.00 
 240,200  28 เม.ย. 2560  43.50 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ณ วนัที 15 พฤษภาคม 2557 3,000  30 ธ.ค. 2559  50.25 
 19,100  30 ม.ค. 2560  51.00 
 266,500  29 ก.ย. 2560  52.75 
 314,900  31 ต.ค. 2560  53.50 
 1,101,700  30 พ.ย. 2560  58.00 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ณ วนัที 22 มิถุนายน 2558 36,200  30 ธ.ค. 2559  50.25 
 76,600  30 ม.ค. 2560  51.00 
 8,700  27 ก.พ. 2560  47.75 
 28,200  30 มี.ค. 2560  47.00 
 3,400  28 เม.ย. 2560  43.50 
 32,100  31 พ.ค. 2560  45.75 
 926,100  30 มิ.ย. 2560  47.75 
 52,300  31 ก.ค. 2560  46.25 
 131,500  31 ส.ค. 2560  49.25 
 632,800  29 ก.ย. 2560  52.75 
 178,200  31 ต.ค. 2560  53.50 
 177,600  30 พ.ย. 2560  58.00 
 6,146,300     

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

120 งบการเงินประจ�าปี 2560
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สําหรับปีสินสุด วนัที 31 ธันวาคม 2559 
 
 
ลาํดบัการใหสิ้ทธิ 

  
จาํนวนทีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

  
 

วนัทีใชสิ้ทธิ 

 ราคาหุน้  
ณ วนัทีใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ณ วนัที 15 พฤษภาคม 2555 223,100  30 มิ.ย. 2559  40.75 
 50,000  29 ก.ค. 2559  45.75 
 2,027,300  31 ส.ค. 2559  45.00 
 211,100  30 ก.ย. 2559  44.50 
 1,695,000  31 ต.ค. 2559  52.75 
 1,501,700  30 พ.ย. 2559  52.50 
 471,900  30 พ.ย. 2559  52.50 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกให ้ณ วนัที 22 มิถุนายน 2558 838,700  30 มิ.ย. 2559  40.75 
 283,300  29 ก.ค. 2559  45.75 
 624,500  31 ส.ค. 2559  45.00 
 107,000  30 ก.ย. 2559  44.50 
 284,000  31 ต.ค. 2559  52.75 
 123,300  30 พ.ย. 2559  52.50 
 8,440,900     

สิทธิซือหุน้ทีคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเท่ากบั 46.51 บาท 
และ 50.58 บาท ตามลาํดบั และอายสุญัญาคงเหลือถวัเฉลียถ่วงนําหนกัเท่ากบั 2.54 ปี และ 2.13 ปี ตามลาํดบั 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตังเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส่วนเกนิ (ส่วนตํา) กว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อย 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 
จาํนวน 592 ลา้นบาท ซึ งเพิมขึนในระหว่างปีเป็นจาํนวนเงิน 548 ลา้นบาท  เกิดจากกลุ่มบริษทัไดเ้พิมสัดส่วน 
การลงทุนในบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จากสดัส่วนร้อยละ 97.94 เป็นร้อยละ 99.85  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 
จาํนวน 44 ลา้นบาท ซึ งเพิมขึนในระหว่างปีเป็นจาํนวนเงิน 218 ลา้นบาท  เกิดจากกลุ่มบริษทัไดเ้พิมสัดส่วน
การลงทุนในบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จากสดัส่วนร้อยละ 58.55 เป็นร้อยละ 97.94 และเพิม
สดัส่วนการลงทุนใน Thai An Vietnam Trading Company Limited จากสดัส่วนร้อยละ 64.55 เป็นร้อยละ 100 

ส่วนเกนิทุนจากการบริจาค 
ส่วนเกินทุนจากการบริจาคจาํนวนเงิน 37 ลา้นบาท เป็นเงินทีไดรั้บจากกรรมการบริษทั ทีไดก้าํไรจากการจาํหน่าย     
หุน้เพิมทุนของบริษทัในปี 2537 จาํนวน 397,104 หุน้ ทีเหลือจากการจองซือและจาํหน่ายต่อประชาชนทัวไป
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนเกินทุนจากการบริจาคนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ส่วนเกนิทุนจากการจาํหน่ายหุ้นของบริษทัทีถอืโดยบริษทัย่อย 
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ของบริษทัทีถือโดยบริษทัย่อยจาํนวน 32 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวมตามแนวทางปฏิบติัสาํหรับหุน้ซือคืน และจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

27. ทุนสํารอง 

ทุนสาํรองประกอบดว้ย 

การจดัสรรกาํไรและ/หรือ กาํไรสะสม 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ทุนสํารองเพือขยายกจิการ 
สาํรองเพือขยายกิจการประกอบดว้ยสํารองภายในของกลุ่มบริษทัทีจดัสรรขึน เพือใชใ้นการขยายธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในอนาคต สาํรองเพือขยายกิจการนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบด้วยผลต่างจากการแปลงค่าทั งหมด                  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

กาํไร (ขาดทุน) จากเครืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

กาํไร (ขาดทุน) จากเครื องมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดในส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยส่วนทีมี
ประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ งถูกกาํหนดและเขา้เงือนไขเป็น 
การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด สาํหรับการป้องกนัความเสียงของราคาวตัถุดิบของกลุ่มบริษทั 

28. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจ 
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ ์
ในการกาํหนดส่วนงาน 

นโยบายการบญัชีสาํหรับส่วนงานดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบญัชีทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการขายและโอนระหว่างส่วนงานเช่นเดียวกบัการขายและโอนให้แก่บุคคลภายนอก             
ซึ งเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจทีสาํคญั ดงันี   
ส่วนงาน 1 สินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ ์
ส่วนงาน 2 สินคา้และบริการทางอุปโภคบริโภค 
ส่วนงาน 3 สินคา้และบริการทางเวชภณัฑแ์ละทางเทคนิค 
ส่วนงาน 4 สินคา้และบริการทางการคา้ปลีกสมยัใหม่ (เริมตังแต่วนัที 21 มีนาคม 2559) 
อืนๆ กลุ่มธุรกิจอืน 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบัลูกคา้
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป ของรายไดร้วม  
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ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัได้มีการปรับยอ้นหลงัการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับส่วนงาน 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัอนัเป็นผลมาจาก
การปรับมลูค่ายติุธรรมใหม่สาํหรับสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนี สินทีรับมาและการปันส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของรายการ ณ วนัซื อกิจการของบิกซี (ดูหมายเหตุข้อ 4.1) ดังนัน กลุ่มบริษทัจึงไดป้รับปรุงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมตามส่วนงานธุรกิจ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2559 ตามส่วนงานธุรกิจเพือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัดงักล่าว  

29. รายได้อืน 

รายไดอื้นสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560 2559  2560 2559 
กาํไรจากการต่อรองราคาซือ 4.2 154,691 - - - 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการทีเกียวขอ้ง  11,399,849 8,399,250 381,641 113,072 
รายไดค่้านายหนา้  128,219 186,097 908 1,581 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอสงัหาริมทรัพย ์

เพือการลงทุน 

  
 

21,016 

 
 

6,810 

 
 

6,500 

 
 

2,781 
รายไดจ้ากการปันส่วนค่าใชจ่้าย 
 ในการบริหารจดัการ 

  
45,574 

 
81,140 

 
820,995 

 
845,493 

รายไดค่้าโฆษณา  2,589,233 2,012,509 - - 
อืนๆ  683,044 480,080 5,803 14,305 

รวม  15,021,626 11,165,886 1,215,847 977,232 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

126 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
 

127 

30. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 2560  2559 
ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง 78,122 71,346 78,122 71,346 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 3,320 3,360 3,320 3,360 
เงินสาํรองบาํเหน็จพนกังาน 1,131 1,174 1,131 1,173 
เงินสาํรองโครงการผลประโยชนอื์น 6,152 7,223 6,152 7,224 
อืนๆ 50 62 50 63 

 88,775 83,165 88,775 83,166 
       
พนักงานอืน     
เงินเดือนและค่าแรง 10,782,014 8,713,064 884,668 929,310 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 319,932 257,692 35,884 35,379 
เงินสาํรองบาํเหน็จพนกังาน 162,348 118,940 12,173 16,913 
เงินสาํรองโครงการผลประโยชนอื์น 68,650 63,916 25,380 32,244 
อืนๆ 470,787 365,933 51,229 70,061 
 11,803,731 9,519,545 1,009,334 1,083,907 
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 11,892,506 9,602,710 1,098,109 1,167,073 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์กาํหนดไวเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน  
กองทุนสํารองเลียงชีพนี ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

127บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
 

128 

31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 ดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559 2560  2559 
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     
   และสินคา้ระหวา่งผลิต 920,562 50,731 621,700 222,890 
สินคา้ทีซือมาเพือขาย 97,593,612 82,329,298 9,904,929 10,705,535 
วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองทีใชไ้ป 14,449,375 13,380,524 - - 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,389,399 6,095,982 114,962 111,247 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 30 11,892,506 9,602,710 1,098,109 1,167,073 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการอาคาร 10,412,361 8,410,576 65,666 71,187 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 66,573 - - 707,015 
อืนๆ 8,734,558 7,189,532 2,175,941 1,903,066 
รวม 151,458,946 127,059,353 13,981,307 14,888,013 

32. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2560  2559 2560  2559 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  2,231,513 1,591,023 1,614 38,380 
ภาษีปีก่อนๆ ทีบนัทึกตําไป (สูงไป)  (32,692) (13,869) (34,285) 4,887 

รวม  2,198,821 1,577,154 (32,671) 43,267 
         
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 21     
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว  61,025 (381,510) 11,609 (50,008) 

รวม  61,025 (381,510) 11,609 (50,008) 
รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  2,259,846 1,195,644 (21,062) (6,741) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษทีีแท้จริง 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี  จาํนวน  อตัราภาษี  จาํนวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
กาํไรสาํหรับปี   5,974,884    4,321,312 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   2,259,846    1,195,644 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   8,234,730    5,516,956 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,646,946  20  1,103,391 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ   155    366,203 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกั        

เป็นค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ในทางภาษี        
- รายไดที้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้   (295,567)    (254,826) 
- ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี   36,403    140,989 
- ค่าใชจ่้ายทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิมขึน   (187,423)    (360,546) 

เงินปันผลรับภายในกลุ่มบริษทัทีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี   -    138,754 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกิจการ 
  สาํนกังานใหญข่า้มประเทศ 

   
- 

    
(12,848) 

ผลขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีทีคาดวา่จะไม่ไดใ้ช ้   1,122,102    87,283 
อืนๆ   (62,770)    (12,756) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 27  2,259,846  22  1,195,644 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559 
 อตัราภาษี  จาํนวน  อตัราภาษี  จาํนวน 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
กาํไรสาํหรับปี   3,527,195    2,277,716 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (21,062)    (6,741) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   3,506,133    2,270,975 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  701,227  20  459,082 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกั        

เป็นค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ในทางภาษี        
- รายไดที้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้   (684,704)    (354,881) 
- ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี   3,862    3,837 
- ค่าใชจ่้ายทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิมขึน   (1,595)    (108,327) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกิจการสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ   (5,567)    (12,848) 
อืนๆ   (34,285)    6,396 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ -  (21,062)  -  (6,741) 

ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลรัษฏากรฉบบัที 42 พ.ศ. 2559 ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่า
ดว้ยการลดอตัรารัษฏากรซึงมีผลบงัคบัใชต้ังแต่วนัที 5 มีนาคม 2559 ใหค้งจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ดงันัน บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจึงใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคล และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เพือใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าว 

สาํหรับบริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนันๆ 
ในอตัราร้อยละ 25 ของกาํไรทางภาษีสําหรับประเทศมาเลเซีย อตัราร้อยละ 20 สําหรับประเทศเวียดนาม                     
(ปี 2559 : อตัราร้อยละ 22) อตัราร้อยละ 17 สาํหรับประเทศสิงคโปร์ และอตัราร้อยละ 16.5 สาํหรับประเทศฮ่องกง 
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นอกจากนี  เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรใหเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ 
โดยมีรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15 รอบระยะเวลาบญัชี ตังแต่ วนัที 1 มกราคม 2559 
ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2573 ซึงมีสิทธิประโยชนท์างภาษี ดงันี  

(1) ให้ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายไดจ้ากให้บริการด้านบริหาร ด้านเทคนิค การให้บริการ
สนบัสนุนทีไดรั้บจากวิสาหกิจในเครือทีตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

(2) ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและคงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 10 สําหรับรายไดจ้ากให้บริการดา้น
บริหาร ดา้นเทคนิค การให้บริการสนับสนุนทีไดรั้บจากวิสาหกิจในเครือทีตังขึนตามกฎหมายไทย 
เฉพาะทีมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินกวา่รายไดที้ไดรั้บจากวิสาหกิจในเครือทีตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3) ให้ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับรายไดจ้ากการจดัซือและขายสินคา้ในต่างประเทศ โดยสินคา้
ดงักล่าวมิไดถ้กูนาํเขา้มาในประเทศไทย 

33. การดาํเนินงานทียกเลกิ 

เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้าํหน่ายหุน้สามญัในบริษทั ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัย่อยตามทีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 11 อย่างไรก็ตาม กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน            
ทียกเลิกของบริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จาํกดั ซึ งรวมแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ไม่เป็นสาระสําคญั ดงันันกลุ่มบริษทัจึงมิไดแ้ยกแสดงผลการดาํเนินงาน
ของการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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การวเิคราะห์กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลกิ 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทียกเลิกทีรวมแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และ
งบกระแสเงินสด มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 2560  2559 
กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลกิ    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 955,952 874,530 
รายไดอื้น 7,870 4,377 
ค่าใชจ่้าย (906,707) (813,272) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 57,115 65,635 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (11,350) (14,310) 
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 45,765 51,325 
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิกทีเป็นของผูถื้อหุน้   

ของบริษทัใหญ่ 23,340 26,176 
   
งบกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานทียกเลกิ   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 201,947 194,216 
เงินสุดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (310,451) (239,254) 
เงินสุดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 79,157 43,009 
 (29,347) (2,029) 
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34. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษและประโยชนจ์ากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขปดงัต่อไปนี  

บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีได้รับการส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

   
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จํากดั 

1541(2)/2547  
ลงวนัที 6 กรกฎาคม 2547 

การผลิตกระดาษอนามยั (ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื องจกัรทีได้รับอนุมัติ                     
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ
กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนัน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีได้รับยกเวน้ตอ้งมีมูลค่า 
ไม่เกินจํานวน 1,207 ล้านบาท ทั งนี จะเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุน 
โดยไม่รวมค่าที ดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการ 
ตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีได้
จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่
วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

(ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปาเป็น 2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเริ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

 
 

1875(2)/2547 
ลงวนัที 19 ตุลาคม 2547 

การผลิตเยือกระดาษ (ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื องจกัรทีได้รับอนุมัติ                      
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ 
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที
เริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับ
ยกเวน้ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินจาํนวน 468 ลา้นบาท ทังนี จะเปลียนตามจาํนวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที ดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริงในวนัเปิด
ดาํเนินการ ตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริม 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีได้
จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่
วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

(ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปาเป็น 2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเริ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 

ทีได้รับการส่งเสริม 
สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

   
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จํากดั  (ต่อ) 

2398(2)/2557  
ลงวนัที 7 พฤศจิกายน 2557 

การผลิตกระดาษอนามยั (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื องจกัรทีได้รับอนุมัติ                     
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 สําหรับการนําเข้าวตัถุดิบเป็น
ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนันาํเขา้ครั งแรก 

(ค) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ
กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนัน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีได้รับยกเวน้ตอ้งมีมูลค่า 
ไม่เกินจํานวน 1,300 ล้านบาท ทั งนี จะเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุน 
โดยไม่รวมค่าที ดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการ 
ตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริม 

(ง) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีได้
จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่
วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ค) และ 

(จ) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปาเป็น 2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัทีเริ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

 
 

บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากดั   
1021(2)/2556 
ลงวนัที 8 มกราคม 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ังแต่ 
วนัที 29 ตุลาคม 2555) 

การผลิตฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทังชินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บอนุมติัโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริ ม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ทีได้รับยกเวน้จะตอ้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม 
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้                
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

134 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีได้รับการส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

   
บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากดั (ต่อ)   

1540(2)/2556 
ลงวนัที 11 เมษายน 2556 
(มีผลบงัคบัใชต้ังแต่ 
วนัที 13 มีนาคม 2556) 

การผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียมและฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทังชินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีสําหรับเครื องจกัรทีได้รับอนุมัติ               
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริ ม           
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้นิติบุคคล           
ทีได้รับยกเวน้จะตอ้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม                
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

 

1389(2)/2558 
ลงวนัที 24 มีนาคม 2558 
(มีผลบงัคบัใชต้ังแต่ 
วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

การผลิตฝากระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะรวมทังชินส่วน
โลหะ 
 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บอนุมติัโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริ ม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน อยา่งไรก็ตาม ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ทีได้รับยกเวน้จะตอ้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม 
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

58-2166-0-00-1-0  
ลงวนัที 9 กนัยายน 2558 
(มีผลบงัคบัใชต้ังแต่ 
วนัที 10 กรกฎาคม 2558) 

การผลิตตวักระป๋อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะ รวมทังชินส่วน
โลหะ 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับเครืองจกัรทีได้รับอนุมติัโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัทีเริมมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับ
ยกเวน้จะตอ้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุน
หมุนเวียน 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิทีได ้
จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่    
วนัทีสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

(ง) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน 
ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

135บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีได้รับการส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

   
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จํากดั   

2089(2)/2548 
ลงวนัที 1 ธนัวาคม 2548 
 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม       
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการทีได้รับส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม            
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริ มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 
 

1903(2)/2555 
ลงวนัที 12 กรกฎาคม 2555 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม               
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการทีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม 
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

 
 

2050(2)/2556 
ลงวนัที 30 กรกฎาคม 2556 

การผลิตขวดแกว้ 
 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื องจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการ ทีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม 
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัทีเริ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานันไป
หักออกจากกําไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

136 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 

ทีได้รับการส่งเสริม 
สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

   
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จํากดั (ต่อ)  

2241(2)/2557 
ลงวนัที 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื องจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการ ทีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม    
ค่าที ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัที เริ มมีรายได้จาก              
การประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้             
นิติบุคคลไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานันไป
หักออกจากกําไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

 

2242(2)/2557 
ลงวนัที 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื องจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการ ทีได้รับส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม  
 ค่าที ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัที เริ มมีรายได้จาก 
การประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้            
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน 
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 
 

 

2243(2)/2557 
ลงวนัที 7 ตุลาคม 2557 

การผลิตขวดแกว้ (ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื องจกัรตามทีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาอนุมติั 

(ข) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบ
กิจการทีได้รับส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม            
ค่าที ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 7 ปี  นับแต่วันที เริ มมีรายได ้
จากการประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้         
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน 
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 
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บัตรส่งเสริมเลขที / ลงวนัที ลกัษณะของกจิกรรม 
ทีได้รับการส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์และเงือนไขทีสําคญั 

บริษทั ไทย แดรี จํากดั  
1683(2)/2550 
ลงวนัที 9 กรกฎาคม 2550 

การผลิตนมเปรี ยวและ 
โยเกิร์ต ประเภท 1.11 
กิจการผลิตหรือถนอม
อาหารหรือสิงปรุงแต่ง
อาหารโดยใชเ้ทคโนโลยี
ทีทนัสมยั (ยกเวน้การ
ผลิตนําดืม ลูกอม และ
ไอศกรีม) 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรทีได้รับอนุมติัโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ
กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเริ มมีรายได้จาก 
การประกอบกิจการนัน 

(ค) ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในช่วงเวลานัน 
ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน 

เนืองจากเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตามทีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

35. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีถือโดยผูถื้อหุน้โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี  

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
  (ปรับปรุงใหม่)    
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน   
กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  5,210,755 3,306,649 3,527,195 2,277,716 
จาํนวนหุน้สามญัทีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญั 3,992,381 2,592,851 3,992,381 2,592,851 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.3052 1.2753 0.8835 0.8785 
     กาํไรต่อหุ้นปรับลด     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั     

ทีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 3,992,381 2,592,851 3,992,381 2,592,851 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 5,115 2,910 5,115 2,910 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัคงเหลือ       

ณ วนัสินปีปรับลด 3,997,496 2,595,761 3,997,496 2,595,761 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 1.3035 1.2739 0.8824 0.8775 
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กาํไรต่อหุน้ปรับลดเกิดจากใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 26 
 

36. เงนิปันผล 

36.1 ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เมือวนัที 26 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั   
การจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 1,337 ลา้นบาท ซึ ง 
ส่วนหนึ งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 557 ลา้นบาท           
เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.49 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 
780 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 25 พฤษภาคม 2559 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 15 สิงหาคม 2559 ทีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
จากผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงินทังสิน 478 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 13 กนัยายน 2559 

36.2  ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เมือวนัที 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั 
การจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทังสิน 1,995 ลา้นบาท ซึ งส่วนหนึง
ไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 478 ลา้นบาท เมือวนัที 
13 กนัยายน 2559 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,517 ลา้นบาท 
โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 26 พฤษภาคม 2560 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 15 สิงหาคม 2560 ทีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
จากผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงินทังสิน 599 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 13 กนัยายน 2560 

37. เครืองมอืทางการเงนิ 

นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ
ใชเ้ครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพือการเกง็กาํไรหรือการคา้  
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การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเสียงทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้
การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนือง เพือให้มันใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มันคงเพือรักษาความเชือมันจากนกัลงทุน เจา้หนี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ งไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทังยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 

ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี ย หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัรา
ดอกเบียในตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเสียง
ดา้นอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 22) กลุ่มบริษทัมีการดูแลความเสียงดา้นอตัราดอกเบียมา
โดยตลอด โดยปัจจุบนัอตัราดอกเบี ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที  และกลุ่มบริษทัสามารถใช้เครื องมือ 
ทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ดา้นการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือใชใ้นการจดัการความเสียงทีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของเงินกูย้ืม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และระยะทีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนด
อตัราใหม่มีดงันี  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย  ยอดคงเหลือทีครบกาํหนดชาํระ  รวม 
 ทีแทจ้ริง  ภายในหนึงปี  หลงัจาก 1 ปี  เกินกวา่ 5 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี     
ส่วนทีหมุนเวยีน       

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.48 - 5.93  14,661,572  -  -  14,661,572 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2.25  5,000  -  -  5,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2.40 - 7.20  2,487,496  -  -  2,487,496           
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.50 - 7.20  -  17,600,747  -  17,600,747 
หุ้นกู ้ 2.34 - 4.40  -  82,927,997  38,999,000  121,926,997 

รวม   17,154,068  100,528,744  38,999,000  156,681,812 
 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

140 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย  ยอดคงเหลือทีครบกาํหนดชาํระ  รวม 
 ทีแทจ้ริง  ภายในหนึงปี  หลงัจาก 1 ปี  เกินกวา่ 5 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี     
ส่วนทีหมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.45 - 7.22  15,966,494  -  -  15,966,494 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2.25  5,000  -  -  5,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2.32 - 8.00  4,674,715  -  -  4,674,715       
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.40 - 8.00  -  49,440,793  -  49,440,793 
หุ้นกู ้ 2.34 - 4.27  -  51,920,239  30,000,466  81,920,705 

รวม   20,646,209  101,361,032  30,000,466  152,007,707 
 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย  ยอดคงเหลือทีครบกาํหนดชาํระ  รวม 
 ทีแทจ้ริง  ภายในหนึงปี  หลงัจาก 1 ปี  เกินกวา่ 5 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี     
ส่วนทีหมุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.55 - 1.93 11,233,019  -  -  11,233,019 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.80 - 2.25  1,046,694  -  -  1,046,694 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3.60  1,500,000  -  -  1,500,000 
ส่วนทีไม่หมุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.72 - 3.20  -  17,040,000  -  17,040,000 
หุ้นกู ้ 2.34 - 4.40  -  82,927,997  38,999,000  121,926,997 

รวม   13,779,713  99,967,997  38,999,000  152,746,710 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบีย  ยอดคงเหลือทีครบกาํหนดชาํระ  รวม 
 ทีแทจ้ริง  ภายในหนึงปี  หลงัจาก 1 ปี  เกินกวา่ 5 ปี   
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี     
ส่วนทีหมุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 1.85 6,494,559  -  -  6,494,559 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.80 - 2.25  1,453,672  -  -  1,453,672 

ส่วนทีไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.08 - 3.60  -  45,253,675  -  45,253,675 
หุ้นกู ้ 2.34 - 4.27  -  51,920,239  30,000,466  81,920,705 

รวม   7,948,231  97,173,914  30,000,466  135,122,611 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

141บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการซือสินคา้และการขายสินค้า 
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ งปี เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงานเป็นรายการที เกียวข้องกับรายการซือและขายสินค้าทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนั
เป็นผลมาจากการมีสินทรัพยท์างการเงิน หนี สินทางการเงิน และภาระผกูพนัทีเป็นเงินตราต่างประเทศที
มีการทาํสัญญาป้องกนัความเสียง ดงันี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72,145  147,124  439  1,730 
ลูกหนีการคา้ 280,940  180,129  13,382  52,757 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย (11,760)  (34,221)  - - 
เจา้หนีการคา้ (1,264,408)  (1,072,824) (187,390)  (210,497) 
เจา้หนี อืน (19,221)  (22,978)  (7,862)  (13,330) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (942,304)  (802,770)  (181,431)  (169,340) 
        ประมาณการยอดซือสินคา้ (2,225,344)  (3,273,809)  (155,570)  (112,719) 
ประมาณการยอดขายสินคา้ 604,555  1,373,612  - - 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (2,563,093)  (2,702,967)  (337,001)  (282,059) 
        
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ 2,088,761  1,980,002  57,683  25,256 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ (10,738)  (6,514)  -  - 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (485,070)  (729,479)  (279,318)  (256,803) 
  สกลุเงินเยนญีปุ่ น        
เจา้หนีการคา้ (12,443)  (307)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (12,443)  (307)  -  - 
        
ประมาณการยอดซือสินคา้ (1,369)  (18,556)  (256)  (14,795) 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (13,812)  (18,863)  (256)  (14,795) 
        สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ 396  3,786  -  178 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (13,416)  (15,077)  (256)  (14,617) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

142 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
สกลุเงินยโูร        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74  124  - - 
ลูกหนีการคา้ 75  15,391  75  15,391 
เจา้หนีการคา้ (122,632)  (88,075)  (34,331)  (78,770) 
เจา้หนี อืน (26,514)  (64,955)  - - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (148,997)  (137,515)  (34,256)  (63,379) 
        
ประมาณการยอดซือสินคา้ (38,701) (77,575)  (20,944)  (26,839) 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (187,698)  (215,090)  (55,200)  (90,218) 
        
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ 79,494  66,580  66  27,548 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (108,204)  (148,510)  (55,134)  (62,670) 
  
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,068 18,423 - - 
ลูกหนีการคา้ 10,218 9,811 899 - 
เจา้หนีการคา้ (29,072) (65,519) - (60,384) 
เจา้หนี อืน (1,538) (836) (495) (313) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (8,324) (38,121) 404 (60,697) 
        
ประมาณการยอดซือสินคา้ (5,942) (7,518) (2,434) - 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (14,266) (45,639) (2,030) (60,697) 
        
สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ 3,891 21,323 - 16,194 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (10,375) (24,316) (2,030) (44,503) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

143บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
สกลุเงินเวยีดนามดอง    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,969  19,972  51 872 
ลูกหนีการคา้ 449,904  417,430  -  - 
หนี สินทีมีภาระดอกเบีย (569,632)  (139,305)  -  - 
เจา้หนีการคา้ (44,440)  (36,881)  -  - 
เจา้หนี อืน (14,735)  (13,274) - - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (157,934)  247,942  51  872 
        ประมาณการยอดซือสินคา้ -  -  -  - 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (157,934)  247,942  51  872 
        สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (157,934)  247,942  51  872 
    สกลุเงินต่างประเทศอืน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,494  41,809  -  - 
ลูกหนีการคา้ 3,517  2,490  -  - 
เจา้หนีการคา้ (81,999)  (63,252)  (6,551)  (9,453) 
เจา้หนี อืน (1,073)  (3,614) (20) (184) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีมคีวามเสียง (41,061)  (22,567)  (6,571)  (9,637) 
      ประมาณการยอดซือ (36,999)  (40,438)  (7,812)  - 
ยอดรวมความเสียงทังสิน (78,060)  (63,005)  (14,383)  (9,637) 
        สญัญาซือเงินตราต่างประเทศ 353  3,649  -  2,608 
ยอดความเสียงคงเหลอืสุทธิ (77,707)  (59,356)  (14,383)  (7,029) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

144 งบการเงินประจ�าปี 2560



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 25 
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ในการบริหารความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี ย 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดงันี  

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งันี  

หน่วย : พนับาท 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จาํนวน   จาํนวน   
 เงินตรา อตัราถวัเฉลีย มลูค่าตาม เงินตรา อตัราถวัเฉลีย มลูค่าตาม 

สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา 
  

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ       
ดอลลาร์สหรัฐ 65,125 33.12 2,156,822 1,766 32.96 58,227 
เยนญีปุ่น 1,367 0.29 398 - - - 
ปอนดส์เตอร์ลิง 8 43.81 351 - - - 
ยโูร 1,289 38.94 50,193 2 38.87 66 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 159 24.13 3,841 - - - 
รวม   2,211,605  58,293 

      
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์สหรัฐ 312 33.54 10,459 - - - 
รวม   10,459   - 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

145บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หน่วย : พนับาท 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จาํนวน   จาํนวน   
 เงินตรา อตัราถวัเฉลีย มลูค่าตาม เงินตรา อตัราถวัเฉลีย มลูค่าตาม 

สกุลเงิน ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา ต่างประเทศ ตามสัญญา สัญญา 
  

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ       
ดอลลาร์สหรัฐ 55,169 34.84 1,922,107 705 35.44 24,978 
เยนญีปุ่น 12,276 0.34 4,125 576 0.31 178 
ปอนดส์เตอร์ลิง 24 44.56 1,053 - - - 
ยโูร 1,758 38.17 67,097 728 37.98 27,662 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 860 25.30 21,749 653 25.21 16,457 
ฟรังกส์วสิเซอร์แลนด ์ 12 35.53 426 12 35.53 426 
หยวน 426 5.12 2,184 426 5.12 2,184 
รวม   2,018,741  71,885 

      
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ      
ดอลลาร์สหรัฐ 189 35.16 6,642 - - - 
รวม   6,642   - 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน       
ขอ้ 38 

นอกจากนี  ในระหวา่งปี 2558 บริษทัยอ่ยหลายแห่งไดท้าํประกนัความเสียงราคาก๊าซธรรมชาติซึ งเขา้เงือนไขเป็นการ
ป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด โดยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากเครืองมือ
ป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํและส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติทีเกิดจาก 
การทาํสัญญาเป็นส่วนหนึงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจาํนวน 8 ลา้นบาท มูลค่าดงักล่าว ทยอยรับรู้เป็นตน้ทุนของ
วตัถุดิบในปี 2559 (2560 : ไม่มี) 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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ความเสียงทางด้านสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัตามเงือนไข       
ทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวโดยสมําเสมอ           
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึง  ๆณ วนัทีในรายงานไม่พบวา่มีความเสียง
จากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญั
จากการเกบ็หนีไม่ได ้

ความเสียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 

38. การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมลูค่ายุติธรรมทังสินทรัพยแ์ละหนี สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์
หรือชาํระหนี สินกนั ในขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั 
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี โดยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูก
เปิดเผยในหมายเหตุทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี สินนันๆ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงนิทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ตามลาํดบัชันของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงนิ/ 

หนีสินทางการเงนิ 
มูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 
มูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 
ลาํดบัชัน

มูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 2560 2559 2560 2559  
 (พนับาท) (พนับาท)   
สินทรัพยท์างการเงิน     
1. สญัญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
437 57,461 - 3 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ งคิดลดดว้ย
อัตราทีสะท้อนถึงความเสี ยงด้านสินเชือของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ

หนี สินทางการเงิน       
1. สญัญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
39,078 992 543 106 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึ งคิดลดดว้ย
อัตราทีสะท้อนถึงความเสี ยงด้านสินเชือของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ

สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินขา้งตน้ แสดงเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนและหนี สิน
ทางการเงินหมุนเวียนอืนตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงนิทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ตามลาํดบัของลาํดบัชันของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  
 2560  2559 (ปรับปรุงใหม่)  
 มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ยุตธิรรม 
 มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ยุตธิรรม 
ลาํดบัชัน 

มูลค่ายุตธิรรม        
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,367,725 4,367,725  3,485,931 3,485,931 ลาํดบั 3 
เงินลงทุนชัวคราว - -  4,794 4,794 ลาํดบั 3 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 13,830,658 13,830,658  12,548,261 12,548,261 ลาํดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - -  - - ลาํดบั 3 
เงินลงทุนระยะยาวอืน 14,000 14,000  16,000 16,000 ลาํดบั 3 
       

หนีสินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14,661,572 14,661,572  15,966,494 15,966,494 ลาํดบั 3 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 31,388,289 31,388,289  30,486,614 30,486,614 ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 
 

2,487,496 
 

2,487,496 
  

4,674,715 
 

4,674,715 
 

ลาํดบั 3 
ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
 

14,361 
 

14,361 
  

11,720 
 

11,720 
 

ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,000 5,000  5,000 5,000 ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17,600,747 17,598,494  49,440,793 49,480,323 ลาํดบั 3 
หุน้กู ้ 121,926,997 125,009,314  81,920,705 82,182,373 ลาํดบั 2 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
 

200,521 
 

200,521 
  

214,882 
 

214,882 
 

ลาํดบั 3 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  
 มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ยุตธิรรม 
 มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ยุตธิรรม 
ลาํดบัชัน 

มูลค่ายุตธิรรม        
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152,927 152,927  77,524 77,524 ลาํดบั 3 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 4,860,828 4,860,828  4,267,894 4,267,894 ลาํดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
ลาํดบั 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 71,468,810 71,468,810  3,769,406 3,769,406 ลาํดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 67,417,442 67,279,040  118,803,387 123,592,629 ลาํดบั 3 
       
หนีสินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11,233,019 11,233,019  6,494,559 6,494,559 ลาํดบั 3 
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 3,636,306 3,636,306  3,283,851 3,283,851 ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,500,000 1,500,000  - - ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,046,694 1,046,694  1,453,672 1,453,672 ลาํดบั 3 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17,040,000 17,351,281  45,253,675 45,292,111 ลาํดบั 3 
หุน้กู ้ 121,926,997 125,009,314  81,920,705 82,182,373 ลาํดบั 2 

วิธีการทีบริษทัและบริษทัย่อยใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มลูค่ายติุธรรม มีดงันี  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการ
ทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี และ เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั มีราคาตามบญัชี 
ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

เงินลงทุนระยะยาวอืน มีมลูค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมลูค่าตามบญัชี ณ วนัทีรายงานอยา่งมีสาระสาํคญั 

มลูค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึ งมีอตัราดอกเบียทีคาํนวณโดยใชวิ้ธีกระแสเงินสด
คิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนการกูย้ืมของกลุ่มบริษทั 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อืน เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ งปี เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการที เกียวข้องกนั และหนี สินหมุนเวียนอืนๆ มีราคาตามบญัชี ณ วนัที
รายงานของหนี สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุติธรรมเนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านี จะครบกาํหนดใน
ระยะเวลาอนัสัน 

มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ งมีอตัราดอกเบียคงทีคาํนวณโดยใชวิ้ธีกระแสเงินสดคิดลด 
โดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนการกูย้ืมของกลุ่มบริษทั สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินทีมีอตัราดอกเบียลอยตวัมีมลูค่ายติุธรรม โดยประมาณเท่ากบัมลูค่าตามบญัชี 

มลูค่ายติุธรรมของหุน้กูถื้อตามราคาตลาดของหุน้กู ้ณ วนัทีรายงาน 

39. ภาระผูกพนักบักจิการทีไม่เกียวข้องกนั 

ภาระผกูพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี  

39.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

สญัญาทียงัไม่ไดรั้บรู้     
อาคารและสิงปลกูสร้างอืน 507,818 757,614 - - 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,686,862 2,315,043 - - 

รวม 2,194,680 3,072,657 - - 

39.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการทียกเลิกไม่ได ้

1) กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
ใหบ้ริการทียกเลิกไม่ได ้ดงันี  

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายในหนึงปี 1,466,260 1,412,947 - - 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,906,274 3,895,705 - - 
เกินหา้ปี 7,819,245 7,676,834 - - 
รวม 13,191,779 12,985,486 - - 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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2) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินกบับริษทัแห่งหนึ ง สัญญาเช่ามีระยะเวลา 21 ปี นับตังแต่วนัที  
17 กรกฎาคม 2548 โดยตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอตัราทีกาํหนดในสัญญาคาํนวณอตัราค่าเช่าจาก
มูลค่าทีดินเริ มแรกคูณดว้ยอตัราถวัเฉลียของอตัราดอกเบี ยเงินกูส้ําหรับลูกหนี ชันดีของธนาคาร
พาณิชย ์

3) กลุ่มบริษทัไดท้าํบันทึกความเข้าใจกับบริษทัแห่งหนึ งเพือเช่าอาคารศูนย์การค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี นบัตังแต่วนัทีเปิดศูนยก์ารคา้
และต่อไปอีก 20 ปี และตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีโดยคาํนวณจากมลูค่าขาย 

 

39.3 ภาระผกูพนัค่าสิทธิทางเทคโนโลยกีบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึงไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคโนโลยีกบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั
แห่งหนึง มีระยะเวลาตังแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2555  ถึงวนัที 10 กรกฎาคม 2560 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิรายปี
จาํนวน 210,000 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีแรก จาํนวน 290,000 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีทีสอง และ
จาํนวน 450,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับปีทีสามเป็นตน้ไป และสามารถต่ออายสุญัญาไปไดอี้กจนกว่าจะ
มีการทาํสญัญาฉบบัใหม่ 

บริษทัย่อยทางตรงแห่งหนึงไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคโนโลยีกบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง โดยตกลง
จ่ายค่าสิทธิรายปีจาํนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีระยะเวลาตังแต่ 10 กนัยายน 2545 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2550 
และนบัตังแต่วนัที 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปี
ขันตําตามขอ้ตกลงในสญัญาและปรับเพิมขึนตามจาํนวนทีผลิตและขายได ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ภาระผกูพนัของค่าสิทธิทางเทคโนโลยี มีดงันี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ดอลลาร์สหรัฐ) 
ค่าสิทธิรายปีขันตํา        

ภายในหนึงปี 320,000 508,500 - - 
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,280,000 1,280,000 - - 
เกินกวา่หา้ปี - 320,000 - - 

รวม 1,600,000 2,108,500 - - 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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39.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ประเภทคาํสังซือทีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ ณ วนัที  
31 ธนัวาคม 2560 จาํนวนเงินรวม 55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 309 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 
มีจาํนวนรวม 70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 320 ลา้นบาท)  

39.5  ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานและการจดัการเกียวกบัสินคา้กบั
บริษทัแห่งหนึ ง กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัทีตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าว โดยคาํนวณจาก
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทังหมดทีเกิดขึนและค่าบริหารงานในอตัราทีระบุไวใ้นสญัญา 

39.6 ภาระผกูพนัอืนๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้     
   และวสัดุทียงัไม่ไดใ้ช ้ 528,540 824,662 18,667 15,348 
หนงัสือคําประกนัจากธนาคาร 622,122 756,673 196,108 199,397 
รวม 1,150,662  1,581,335  214,775  214,745 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึ งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 74,258 
ลา้นบาท และ 20,693 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: 66,629 ลา้นบาท และ 18,427 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

40. คดฟ้ีองร้อง 

กลุ่มบริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัไดถู้กฟ้องร้องโดยนิติบุคคลอืน
ให้เป็นจาํเลยร่วมในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการผิดสัญญาซือขายและคดีอืนๆ โดยเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษทัย่อย
ดงักล่าว ในขณะนีคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง นอกจากนันกลุ่มบริษทัย่อยยงัถูกฟ้องร้องจาก
บุคคลภายนอกจาํนวนหนึ ง ทั งนี  กลุ่มบริษทัไดต้ั งประมาณการหนี สินระยะสั นสําหรับคดีฟ้องร้องดังกล่าว 
ในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 แลว้ โดยกลุ่มบริษทัเชือว่าเมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

41.1 วนัที 4 มกราคม 2561 บริษทัขายเงินลงทุนในบริษทั ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จาํกดั ใหก้บักิจการทีเกียวขอ้ง
กนัแห่งหนึงซึงเป็นบริษทัในกลุ่มของบริษทัใหญ่จาํนวน 21,930,000 หุน้ หุน้ละ 27.91 บาท รวมมูลค่า 
612 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

41.2 เมือวนัที 5 มกราคม 2561 และวนัที 12 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลง
ทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพิมอีกจาํนวน 1,045,300 หุน้ และ 547,500 
หุน้ตามลาํดบั มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทุนทีออกและชาํระแลว้ทังสิน 3,997,263,399 บาท 
ทังนี เป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

41.3 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั งที 1/2561 มีมติในเรืองดงัต่อไปนี  

41.3.1 เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ในปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท ทังนีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมือวนัที 
13 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายงวดสินปีหุน้ละ 0.42 บาท 

41.3.2 อนุมติัเพิมวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,900 ลา้นบาท
เพือชาํระคืนหนี สินทีครบกาํหนดชาํระ และ/หรือใชใ้นการดาํเนินงานทัวไปหรือขยายธุรกิจ 

41.3.3 เห็นชอบให้นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ เพืออนุมติัเพิมเติมวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุน้กูข้องบริษทั เพิมเติม จาํนวนเงิน 20,000 ลา้นบาท เพือความคล่องตวัในการไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิม 

41.3.4 เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยตาม
โครงการ Employee Stock Option Program 2018  (“โครงการ BJC ESOP 2018”) จาํนวน
ทังหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจาํนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเวน้
ในบางปีทีจดัสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษทัอาจจะนาํไปจดัสรรในปีถดัไปเกินกว่าปีละ 
16,000,000 หน่วยกไ็ด ้แต่โดยรวม 5 ปีแลว้จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย และอนุมติัใหล้ดทุน
และเพิมทุนเพือรองรับการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ยเพิมเติม  

42. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

154 งบการเงินประจ�าปี 2560



รายการระหว่างกัน 

       สาํหรับปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบักิจการทีเกียวข้องกนั ตามทีแสดงใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไมแ่ตกตา่งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึงรายการธุรกิจทีสาํคญั พร้อมรายละเอียดของรายการ มดีงัตอ่ไปนี  

 

1.  รายการรายได้
1.1  รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจําหน่าย

หนงัสือและนิตยสาร
บริษัทย่อยทางอ้อม
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

            1,017             1,128 บริษัทฯ ขายสินค้าและบริการ
ให้กบับริษัทย่อย
โดยราคาซื อขายกําหนดโดย
บวกกําไรจากต้นทุนการได้มา
ของสินค้าและบริการนั น

2. บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามยั บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 94.84

            1,214             1,074 "

3. บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

               783             1,572 "

4. บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้านพิธีการออก
สินค้า คลังสินค้า ขนส่ง
และจดัส่งสินค้า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

            3,000             5,023 "

5. บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
สเปเชียลตี ส์

จําหน่ายเคมีภณัฑ์ บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 99.15

                 76                541 "

6. บจ. ไทย แดรี ผลิตและจดัจําหน่าย
โยเกิร์ตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซึงทําจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

               251             1,559 "

7. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ส์ ร้านเครืองดืมทีไม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

        646,851                  91 "

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จําหน่ายเวชภณัฑ์ 
เครืองมือ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

        426,422      1,037,079 "

9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้อยละ 100.00

               142                  56 "

รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สําหรับปีสิ นสุดวันที

บริษัททีเกียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

155บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
10. บจ. บเีจเอช เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        230,766           36,419 บริษัทฯ ขำยสินค้ำและบริกำร
ให้กบับริษัทยอ่ย
โดยรำคำซ้ือขำยก ำหนดโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนกำรได้มำ
ของสินค้ำและบริกำรนัน้

11. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -             13,193 "

12. BJC Cellox (Vietnam) 
Company Limited 
(เดิมช่ือ BJC International 
(Vietnam) Limited)

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               136                439 "

13. BJC International 
Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               433                236 "

14. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดุกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        314,903           50,229 "

15. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    19 "

16. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ ค้ำส่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                (232) "

17. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          59,600         573,376 "

18. บจ. คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        206,505           48,337 "

19. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               980           17,765 "

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

156 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
20. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            1,740             9,310 บริษัทฯ ขำยสินค้ำและบริกำร
ให้กบับริษัทยอ่ย
โดยรำคำซ้ือขำยก ำหนดโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนกำรได้มำ
ของสินค้ำและบริกำรนัน้

21. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

            1,433             2,958 "

22. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

            2,400                127 "

23. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

               588                611 "

24. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

            1,910             3,830 "

25. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

            8,628             7,142 "

26. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                   8                  10 "

27. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            6,506             7,738 "

28. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               250             6,429 "

29. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

     1,180,350         673,709 "

รวมท้ังส้ิน    3,096,892    2,499,768 
     บริษัทร่วม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 
พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

               314             4,511 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบับริษัท
ร่วมโดยรำคำซ้ือขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทุนกำร
ได้มำของสินค้ำและบริกำรนัน้

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

157บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส์
บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            3,895           40,553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบับริษัท
ร่วมโดยรำคำซ้ือขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทุนกำร
ได้มำของสินค้ำและบริกำรนัน้

รวมท้ังส้ิน          4,209        45,064 
     การร่วมค้า

1. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

          10,507           11,080 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักำร
ร่วมค้ำโดยรำคำซ้ือขำยก ำหนด
โดยบวกก ำไรจำกต้นทุนกำร
ได้มำของสินค้ำและบริกำรนัน้

2. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

            9,930           96,404 "

3. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                   6                  -   "

4. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                   1                    1 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

            5,044             4,852 "

6. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

          23,292             6,400 "

รวมท้ังส้ิน        48,780       118,737 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. 28 คอมเมอร์เช่ียล ลงทุนในหลักทรัพยต์่ำงๆ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    5                  20 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

158 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
2. บจ. อนันตศิริพัฒนำ เปน็ผู้จัดกำรและดูแล

ผลประโยชน์ เกบ็
ผลประโยชน์ และจัดกำร
ทรัพยสิ์น

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                181                196 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

3. บจ. เอเชียติ๊กเฮ้ำส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                260                135 "
4. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ 

แอดไวเซอร่ี
ประกอบกจิกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
ทุกประเภท และบริหำร
ทรัพยสิ์นให้แกบ่คุคลอ่ืน

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - ดร.ชัยยทุธ ปลัินธน์โอวำท
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               192                250 "

5. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์ ประกอบกจิกำรด้ำนกำร
ส่ือสำร โฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ทุกประเภท

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                  16 "

6. บจ. อธิมำตร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               210                407 "

7. บจ. เอเชียติ๊ก โฮเต็ล 
คอลเลคช่ัน

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                133                103 "

8. บจ. แอสเสท เวริด์ ลีเฌอร์ บริกำรซักอบรีด มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             4,480             3,623 "
9. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             7,513             4,234 "

10. บจ. แอสเสท เวริด์ ซินเนอร์จ้ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                223                242 "
11. บจ. แอสเสท เวริด์ เอสเตท บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,910             2,306 "
12. บจ. เอ ซี เค ริลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  47                  -   "
13. บจ. เอเชีย โฮเรกำ้ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                146                  64 "
14. บจ. แอสเสท เวริด์ แอดไวซ์

เซอร์ร่ี
ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    9                  -   "

15. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,252                  -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
16. บจ. เอเยน่ต์ แมนเนจเม้นท์ ตัวแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                230                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

17. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          13,928           14,775 "

18. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                184                216 "
19. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสินค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  40                  40 "
20. บมจ. เบยีร์ไทย (1991) ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

        530,676         621,624 "

21. บจ. เบยีร์ทิพย ์บริวเวอร่ี 
(1991)

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

        331,783         338,060 "

22. บจ. โบดิห์ ทรี แลนด์สเคป ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  (24) "
23. บมจ. กรุงเทพบำ้นและทีด่ิน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                586                452 "
24. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม

กระดำษบำงปะอิน
ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                450             1,213 "

25. บจ. เจริญวรรณกจิ ธุรกจิลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  55                  46 "
26. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           99,767           77,443 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

160 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
27. บจ. คริสตอลลำ ปลูกอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            6,165             5,373 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

28. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                287                165 "
29. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้

ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,304             1,470 "

30. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนช่ันแนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                232                  -   "

31. บจ. แคชแวน แมนเนจเม้นท์ บริกำรขนส่งและจัดส่ง
สินค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                255             3,503 "

32. บจ. คอนเซพ แลนด์ 8 ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  28                  48 "

33. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  68                  52 "
34. บจ. คอนเซพ แลนด์ 9 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                239                  -   "
35. บจ. คอนเซพ แลนด์ 10 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  57                  -   "
36. บจ. ซีดับเบิล้ย ูทำวเวอร์ ให้เช่ำพ้ืนทีส่ ำนักงำน 

และบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                918                  -   "

37. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร
ทุกชนิด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           37,191             3,884 "

38. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                159             1,218 "

39. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้ ผลิต และจ ำหน่ำย
เอทำนอลเพ่ือใช้เปน็
เช้ือเพลิง ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  (1)                127 "

40. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์
เนช่ันแนล

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                158                152 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
41. บจ. เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์

เนช่ันแนล
ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองดื่ม อยำ่งครบวงจร
ภำยในศูนยก์ำรประชุม
แห่งชำติสิริกติิ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                413                415 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

42. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  87                622 "

43. บจ. เฟ่ืองฟูอนันต์ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               419                250 "

44. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           42,382           32,892 "

45. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           52,329           39,561 "

46. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
และเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         151,314         310,713 "

47. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,198                633 "

48. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           66,076           57,363 "

49. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                331                  -   "

50. บจ. เฟิร์ส แสควร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  35                  -   "
51. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ

และกำรบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,299             1,065 "

52. บจ. แกรนด์ ย ูลิฟวิง่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  11                    7 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
53. บจ. แกรนด์ ยนูิตี้ 

ดิเวลล็อปเม้นท์
บริหำรอำคำรชุด และรับ
เปน็ทีป่รึกษำให้
ค ำแนะน ำพำณิชยกรรม 
กำรบริหำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             5,270             2,838 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

54. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            8,885           11,346 "

55. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซิเด้นซ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             5,943             5,122 "
56. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิ

กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,291                636 "

57. บจ. แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพ
เพอร์ตี้

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  10                  -   "

58. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 8 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  99                167 "
59. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 7 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                255                557 "
60. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 4 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  60                282 "
61. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 5 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  51                237 "
62. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 9 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                168                199 "
63. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 12 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                155                258 "
64. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  87                  35 "

65. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 10 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    6                  25 "
66. บจ. แอสเสท เวริด์ เวกซ์ 

(เดิมช่ือ บจ. ไอ ลอนดร้ี 
เซอร์วสิ)

ประกอบกจิกำรตัดเยบ็
เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ซักอบรีด
เส้ือผ้ำ และเคร่ืองนุง่ห่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                365                  -   "

67. บมจ. อินทรประกนัภยั ประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  30                  60 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
68. Inver House Distillers 

Limited
ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                  557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

69. บจ. อินเตอร์ โฮเรกำ้ ให้บริกำรบริหำรสินค้ำ
และสถำนทีใ่นกจิกำร
โรงแรม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                880                172 "

70. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                712                658 "

71. บจ. กำญจนสิงขร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               173                299 "

72. บจ. แกน่ขวญั ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               423                691 "

73. บจ. เกษตรทิพย ์(2010) ให้บริกำรจัดหำวตัถดุิบ
ทำงกำรเกษตรและปจัจัย
กำรผลิตอ่ืน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                  30 "

74. บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  95                  36 "
75. บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 1 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                348                940 "
76. บจ. ตลำดต่อยอด เออีซี 

(เดิมช่ือ บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 2)
บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                135                  90 "

77. บจ. เกษมทรัพยว์ฒัน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                175                432 "
78. บจ. เกษมทรัพยภ์กัดี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    7                  -   "
79. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                151                211 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

164 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
80. บจ. แอสเสท เวริด์ ศูนยอ์ำหำร ให้บริกำรให้

ใช้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             7,990             4,194 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

81. บจ. หลักชัยค้ำสุรำ จ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               223                342 "

82. บจ. เลิศรัฐกำร ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  420 "
83. บจ. เลคววิ กอล์ฟ แอนด์ 

ยอร์ช คลับ
บริหำรสนำมกอล์ฟ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 28                  54 "

84. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               167                287 "

85. บจ. เมืองเกำ่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  90                  21 "
86. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                292                119 "
87. บจ. แอสเสท เวริด์ โฮเทล ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,663                812 "
88. บจ. เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                393             1,168 "

89. บจ. โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผลิตภำพยนตร์และ
วดีิทัศน์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  18                  46 "

90. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         142,237         149,322 "

91. บจ. แม๊กซ์ เอเชีย ร้ำนเบเกอร่ี มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                879                  21 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
92. Mong Reththy Investment 

Cambodia Oil Palm 
Company Limited

ปลูกปำล์มน้ ำมัน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               198                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

93. บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบช่ัิน 
ออกำไนเซอร์

ให้บริกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนอำคำรและ
บริหำรโครงกำรต่ำง ๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                    50 "

94. บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ ผู้รับเหมำติดตั้งและจัด
สถำนทีแ่สดงนิทรรศกำร 
กอ่สร้ำง คูหำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    9                    8 "

95. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์
 แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่ำพ้ืนทีจั่ดแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,662             1,875 "

96. บจ. นทีชัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               410                428 "

97. บจ. ไนซ์โฮเต็ล ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                  16 "
98. บจ. หนองคำย คันทรี 

กอล์ฟคลับ
สนำมกอล์ฟ จัดสรรทีด่ิน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    2                    4 "

99. บจ. นอร์ม ออกแบบตกแต่งภำยใน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                    1 "
100. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์

สปอร์ตคลับ
บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กฬีำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,242             1,308 "

101. บจ. น ำกจิกำร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  57                793 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
102. บจ. น ำเมือง จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  607 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

103. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                163                919 "
104. บจ. น ำพลัง จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                259                518 "
105. บจ. น ำทิพย์ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                113                983 "

106. บจ. น ำธุรกจิ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                230                824 "
107. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                284                837 "
108. บจ. น ำรุ่งโรจน์ จ ำหน่ำยสุรำ ทีป่รึกษำ

เกีย่วกบัแอลกอฮอล์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                415                578 "

109. บจ. นิวมัลตี้ไมน์ ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                183                159 "
110. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  91                711 "
111. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          23,808           19,122 "

112. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ ำหน่ำยส่งอำหำร
ส ำเร็จรูป กึง่ส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญี่ปุน่

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          10,663           17,282 "

113. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,021                  69 "

114. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                202                147 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
115. Oknha Mong Port 

Company Limited
ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,472                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

116. บจ. วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           28,045                  -   "
117. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               649                709 "

118. บจ. แพนอินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย)

จัดจ ำหน่ำยวสัดุและ
บริกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            2,188             1,386 "

119. บจ. พิเศษกจิ ขำยส่งเศษแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                126                  63 "
120. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัททีท่ ำธุรกจิ

ทีเ่กีย่วเนือ่งทำง
กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               623             1,344 "

121. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยน้ ำตำล 
ผลิตภณัฑ์น้ ำตำล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                473                591 "

122. บจ. ปอ้มเจริญ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,755             1,409 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
123. บจ. ปอ้มโชค จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,623             1,821 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

124. บจ. ปอ้มกจิ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,836             2,411 "

125. บจ. ปอ้มคลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,088             1,599 "

126. บจ. ปอ้มนคร จ ำหน่ำยเบยีร์และสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,903             1,746 "
127. บจ. ปอ้มพลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,428             1,750 "

128. บจ. โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์

ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         238,511         124,318 "

129. บจ. ปรีดีประภำ ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  95                127 "
130. บจ. ปอ้มบรูพำ จ ำหน่ำยสุรำในประเทศ 

และต่ำงประเทศ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,016             2,429 "

131. บจ. ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำหน่ำยเบยีร์และ
เคร่ืองดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,620             2,723 "

132. บจ. พรพัฒนสิน ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                390                733 "

133. บจ. ประมวลผล ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  18                  45 "
134. บจ. เพ่ิมทรัพยสิ์ริ 2 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                339                217 "
135. บจ. ปำกซอง ไฮแลนด์ ธุรกจิกำแฟ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  80             1,143 "
136. บจ. พี.ไอ.ท.ีแฟคตอร่ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  14                  13 "
137. บจ. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  93                    3 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
138. บจ. ควอลิตี้ ไพน์แอปเปลิ 

โปรดักส์
เปน็ผู้ผลิตสับปะรด
กระปอ๋ง และน้ ำสับปะรด
เข้มข้น

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               454                731 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

139. บจ. ควอนตัม แอสเซ็ทส์
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  46                  16 "

140. บจ. สุรำกระทิงแดง (1988) ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,146                769 "

141. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                455                262 "
142. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                646                546 "
143. บจ. รีเทล เวลิด์ 4 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  37                  12 "
144. บจ. ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  38                  -   "

145. บจ. เอสแอนด์เอส สุขุมวทิ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  39                239 "
146. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง ลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ือประกอบกจิกำร
โรงแรม 

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  40                  48 "

147. บจ. เอส.เอส.กำรสุรำ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               219                301 "

148. บจ. แสงโสม ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            2,587             2,688 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
149. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่ม
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

        215,915         242,899 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

150. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                288                306 "
151. บมจ. อำหำรสยำม ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

แปรสภำพจำกพืชผล
กำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - พลต ำรวจเอกกฤษณะ   
   ผลอนันต์
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,907             2,837 "

152. บจ. สยำมประชำคำร จัดสรรทีด่ินและอำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    5                    5 "
153. บจ. สีมำธุรกจิ ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               198                271 "

154. บจ. สิริพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  10                  -   "
155. บจ. สิริวนำ ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               489                167 "

156. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             4,229             4,183 "
157. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           13,300             7,512 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

171บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
158. บจ. เครืออำคเนย์ ให้สินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนต์ - 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - ดร.ชัยยทุธ ปลัินธน์โอวำท
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                   3                    1 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

159. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             6,183             2,988 "
160. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ

เคร่ืองดื่ม
ผลิตและจ ำหน่ำย สุรำ 
เบยีร์ โซดำ น้ ำดื่ม 
เคร่ืองดื่มทุกประเภท

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  29                  35 "

161. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอช่ัน 
แมนเนจเม้นท์

บริกำรเกีย่วกบักำรกฬีำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  38                  21 "

162. บจ. สุรำบำงยีข่ัน ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               594             1,003 "

163. บจ. สุรำพิเศษทิพรำช จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                159                250 "
164. บจ. สุรเศรษฐ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                197                103 "
165. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ง

เคร่ืองดื่มทุกชนิด
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               735                735 "

166. บจ. สำธรทรัพยสิ์น ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  56                  45 "
167. บจ. เอส เอ็ม เจ ซี 

ดิเวลลอปเม้นท์
ร้ำนอำหำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  53                  41 "

168. บจ. ทีซีซี-ห้ำเชียง 
(เดิมช่ือ บจ. สินสมนึก)

ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  65                104 "

169. Suvannaphum Investment 
Company Limited

บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  15                  -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

172 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
170. บจ. สวนศิลปพั์ฒนำ 10 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,097                248 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

171. บจ. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์

จัดตั้งและบริหำรนิติ
บคุคลอำคำรชุด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  53                  -   "

172. บจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
และควบคุมงำนกอ่สร้ำง
 บริกำรรับออกแบบงำน
โครงสร้ำงสถำปตัยกรรม
และตกแต่งภำยใน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  87                  -   "

173. บจ. สโตนเฮ้นจ์ ให้บริกำรด้ำนกำร
ออกแบบงำน
สถำปตัยกรรมและ
โครงสร้ำง

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                100                  -   "

174. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             9,132             2,341 "

175. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน เปน็ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ และมี
กรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ

               196                403 "

176. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           35,463                494 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

173บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
177. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                219                471 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

178. บจ. ทีซีซี แคปปติอล แลนด์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,457             1,649 "
179. บจ. ทีซีซี แอสเสท เวริด์

คอร์ปอเรช่ัน (เดิมช่ือ บจ. 
ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป)

ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               342                  -   "

180. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               699             6,250 "

181. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล

รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                585 "

182. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                435                591 "

183. บจ. ดีเสริมกจิ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      4 "
184. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ 

เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  40                  48 "

185. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กจิกำรโรงแรม ภตัตำคำร
 บำร์ ไนท์คลับ โบวล่ิ์ง

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                (160) "

186. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             5,183           50,409 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

174 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
187. บจ. แวลูโฮเทลส์ โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                142                210 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

188. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  33                  26 "
189. บจ. ทีซีซีซีแอล นรำธิวำส ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    3                    4 "
190. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                957             3,939 "
191. บจ. ทีซีซีซีแอล รำชเทวี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  29                  27 "
192. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  26                  11 "
193. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค ประกอบกจิกำร

โรงงำนผลิตกำ๊ซชีวภำพ
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 54                  65 "

194. บจ. เทอรำโกร จ ำหน่ำยไม้ยนืต้นและ
พืชไร่

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                730                981 "

195. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋เคมี มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            9,207             5,170 "

196. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                750                698 "

197. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  19                  13 "

198. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                    1 "

199. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             6,463             1,647 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

175บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
200. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ประกอบกจิกำร

โรงงำนผลิตกำ๊ซชีวภำพ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  32                  70 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

201. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           17,157           11,063 "

202. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยสุรำน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  824 "

203. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

        155,659           84,209 "

204. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

     5,185,661      5,415,466 "

205. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย ผลิตและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                   6                    4 "

206. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             4,769           35,720 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

176 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
207. บจ. ธนภกัดี ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               393                619 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

208. บจ. อุตสำหกรรมน้ ำตำลชลบรีุ ผลิตน้ ำตำลทรำย มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  19                  -   "

209. บจ. อุตสำหกรรมน้ ำตำล
สุพรรณบรีุ

ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             7,085             1,221 "

210. บจ. เทพอรุโณทัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               194                277 "

211. บจ. ทิพยก์ ำแพงเพชร ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                301             2,303 "

212. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             8,885           38,352 "

213. บจ. น้ ำตำลทิพยสุ์โขทัย ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,981             8,919 "

214. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             7,703             5,930 "
215. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ

เอนเนอยี่
ประกอบกจิกำรจัดตั้ง
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                451                232 "

216. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                190                398 "
217. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิ บริษัททีใ่ห้บริกำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนวศิวกรรม 
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                189                  64 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

177บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
218. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ผงสังกะสี
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                533                291 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

219. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  29                  51 "
220. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           24,043           75,452 "

221. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                924             2,157 "

222. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)

ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           10,052           13,030 "

223. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง่ บริกำรจัดอบรมสัมมนำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  820 "
224. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ-เทค ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋

อินทรีย์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                221                195 "

225. บจ. ทีซีซี สิริล้ำนนำ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  (36) "

226. บจ. ทีซีซี พริวเิลจ กำร์ด บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    3                280 "
227. บจ. ทีซีซี ภมิูพัฒน์ 

(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี สปอร์ต 
แอนด์ รีครีเอช่ัน)

บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               265                  -   "

228. บจ. ทิพยสุ์พรรณบรีุ ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                200                125 "

229. บจ. ไทยโชว ์2013 บริกำรจัดกำรแสดงโชว์
ต่ำงๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  60                  82 "

230. บจ. ทิพยน์ครสวรรค์ ไบโอ
เอนเนอยี่

ประกอบกจิกำรจัดตั้ง
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  150 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

178 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
231. บจ. น้ ำตำลทิพยน์ครสวรรค์ ผลิตและจ ำหน่ำย

น้ ำตำลทรำย
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  150 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

232. บจ. ทีซีซี นวมินทร์ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี เวลิด์)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                137                  77 "

233. บจ. ทีซีซี บำงไทรภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซีซีแอล 1)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  62                  67 "

234. บจ. ทีซีซี เขำใหญ่ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ท.ีซี.ซี.พร็อพ
เพอร์ตี้)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    5                  44 "

235. บจ. ทีซีซีซีแอล ลำดพร้ำว ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  52                  49 "

236. บจ. ทีซีซี แลนด์ อำร์ ไอ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  256 "
237. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทยโฮเทลอิน
เวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                342             7,824 "

238. บจ. เดอะ เรสซิเด้นส์ 12 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  10                    3 "
239. บจ. ทีซีซี ภซู่อนแกว้ (เดิมช่ือ 

บจ. ทีซีซี โซลำร์ พำวเวอร์ 1)
โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  14                    4 "

240. The Imperial Angkor 
Palace Hotel Company 
Limited

ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  170 "

241. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,584             1,449 "

242. บจ. เดอะ เรสซิเด้นส์ 9 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    2                  -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

179บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
243. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               554                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย
สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

244. บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน

โรงงำนและคลังสินค้ำ
ส ำเร็จรูปให้เช่ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                494                  -   "

245. บจ. คอนเน็กซ์ช่ัน 
(เดิมช่ือ บจ. ดิ แอสเซทส์ 
คอนซัลแทนซี)

ให้บริกำรทีป่รึกษำด้ำน
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    9                  -   "

246. บจ. โทนิค อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  57                  -   "
247. บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค ธุรกจิพัฒนำ

อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำร
สร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือให้
เช่ำ/ขำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                862                  -   "

248. บจ. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  29                  -   "

249. บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ 
เอเชีย

จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  28                  -   "

250. บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดิสทิลเลอร่ี

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,186             1,598 "

251. บมจ. ยนูิเวนเจอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            5,654             4,258 "

252. บจ. ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทุนและ
จัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  15                  31 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

180 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
253. บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                281                177 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขำย

สินค้ำและบริกำรให้กบักจิกำร
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั โดยรำคำซ้ือ
ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนกำรได้มำของสินค้ำ
และบริกำรนัน้

254. บจ. ยนูิเวนเจอร์ รีท 
แมเนจเม้นท์

ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               142                106 "

255. บจ. วนำ เบลล์ ทรี ธุรกจิซ้ือขำยต้นไม้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      1 "
256. บจ. วเีอ็นย ูเอ็กซิบช่ัิน เอเชีย 

แปซิฟิค
รับจัดงำนแสดงสินค้ำ 
ประชุมสัมมนำทำง
วชิำกำรสันทนำกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  98                134 "

257. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล ดี
เวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,686             7,874 "

258. บจ. วฒันพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,327             1,695 "
259. บจ. เวยีงสิริ ธุรกจิโรงแรม รีสอร์ท 

และสนำมกอล์ฟ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                370                375 "

260. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  42             1,346 "
261. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มชูก ำลัง
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            9,780           10,208 "

262. บจ. เวลิด์ ชูกำร์ เอ็กซ์ปอร์ต ผลิตและส่งออกน้ ำตำล
ทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                167                  -   "

รวมท้ังส้ิน    7,655,456    7,982,864 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

181บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

1.2  รายการดอกเบีย้รับ

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
                 -                    30 บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้จำกกำร

ให้กูย้มืแกบ่ริษัทยอ่ยโดยอัตรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทุนกำร
กูย้มืและอัตรำดอกเบีย้
ท้องตลำด

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          20,610           17,992 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            1,515                964 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                 (9)                  11 "

5. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               104                  -   "

6. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            3,634             4,300 "

7. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          12,336             2,185 "

8. BJC International 
Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               749                  -   "

9. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        978,829      1,925,824 "

10. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               159                796 "

11. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ ค้ำส่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               309                124 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

182 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
12. บจ. บเีจซี กลำส 

(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            2,357                  -   บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้จำกกำร
ให้กูย้มืแกบ่ริษัทยอ่ยโดยอัตรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทุนกำร
กูย้มืและอัตรำดอกเบีย้
ท้องตลำด

13. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               462             3,138 "

14. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

               193                  -   "

15. บจ. บเีจซี คอนซูเมอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            8,721             6,469 "

16. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                   2                311 "

17. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            1,479                    7 "

18. บจ. บเีจซี รีเทล โฮลดิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

     2,229,670             1,315 "

19. บจ. บเีจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -           229,785 "

20. บจ. สัมพันธ์เสมอ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        716,120           83,750 "

21. บจ. เสำวนีย ์โฮลดิ้งส์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    77 "

22. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

          20,614                  -   "

23. บจ. บเีจซี ซี ดิสทริบวิช่ัน บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -               1,714 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

183บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
24. บจ. ซี ดีสทริบวิช่ัน 

(ประเทศไทย)
พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย

ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.91

                 36                  -   บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้จำกกำร
ให้กูย้มืแกบ่ริษัทยอ่ยโดยอัตรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทุนกำร
กูย้มืและอัตรำดอกเบีย้
ท้องตลำด

25. BJC (Hong Kong) 
Company Limited

บริษัทบริหำรกำรเงิน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -               8,659 "

รวมท้ังส้ิน    3,997,890    2,287,451 
     การร่วมค้า

1. บจ. บเีจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนช่ันแนล

ค้ำส่ง และค้ำปลีก กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                 -                  809 บริษัทฯ ได้รับดอกเบีย้จำกกำร
ให้กูย้มืแกก่ำรร่วมค้ำโดยอัตรำ
ดอกเบีย้ก ำหนดจำกต้นทุนกำร
กูย้มืและอัตรำดอกเบีย้
ท้องตลำด

รวมท้ังส้ิน              -              809 

1.3  รายการเงินปนัผลรับ

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
          39,263           39,263 บริษัทฯ ได้รับเงินปนัผลตำม

อัตรำทีป่ระกำศให้กบัผู้ถอืหุน้
รำยอ่ืน

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        124,418           16,704 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            7,680             8,200 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

184 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
4. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        175,000         149,000 บริษัทฯ ได้รับเงินปนัผลตำม
อัตรำทีป่ระกำศให้กบัผู้ถอืหุน้
รำยอ่ืน

5. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        120,000                  -   "

6. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            2,500                  -   "

7. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          20,550         513,750 "

8. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -           390,260 "

9. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

        127,792         219,921 "

10. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

          10,683             6,926 "

11. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

        255,000         210,000 "

12. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

        323,025         178,817 "

13. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          35,000                  -   "

14. บจ. บเีจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            1,815                  -   "

15. บจ. สัมพันธ์เสมอ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

     2,131,368                    3 "

รวมท้ังส้ิน    3,374,094    1,732,844 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

185บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 

พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว
บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

            2,000                920 บริษัทยอ่ยได้รับเงินปนัผลตำม
อัตรำทีป่ระกำศให้กบัผู้ถอืหุน้
รำยอ่ืน

รวมท้ังส้ิน          2,000            920 
     การร่วมค้า

1. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

          38,400           20,000 บริษัทฯ ได้รับเงินปนัผลตำม
อัตรำทีป่ระกำศให้กบัผู้ถอืหุน้
รำยอ่ืน

2. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

          11,025           21,560 "

รวมท้ังส้ิน        49,425        41,560 

1.4  รายการรายได้จากการปนัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
          24,004           36,955 บริษัทฯ เรียกเกบ็ค่ำบริหำร

จัดกำร (Management Fee)
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัทยอ่ยโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          20,563           35,248 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

186 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก

สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          24,909           57,502 บริษัทฯ เรียกเกบ็ค่ำบริหำร
จัดกำร (Management Fee)
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัทยอ่ยโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                 -                      3 "

5. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            5,924           15,028 "

6. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          25,143                  -   "

7. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        144,327         256,775 "

8. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               705             1,641 "

9. BJC Cellox (Vietnam) 
Company Limited 
(เดิมช่ือ BJC International 
(Vietnam) Limited)

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               550                709 "

10. BJC International 
Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                      9 "

11. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 45                    6 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

187บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
12. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
            1,835           49,962 บริษัทฯ เรียกเกบ็ค่ำบริหำร

จัดกำร (Management Fee)
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัทยอ่ยโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

13. บจ. ดิสทร่ี - ไทย ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย
หนังสือและนิตยสำร

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                      1 "

14. Ichiban Foods Company 
Limited 

ผลิตผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำ
จำกถัว่เหลือง

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

                 -                  104 "

15. BJC Foods (Malaysia) 
Sdn Bhd

ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            9,947           12,027 "

16. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            5,010                  -   "

17. บจ. หินอ่อนและศิลำ หยดุด ำเนินกำร บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                      1 "

18. Phu Thai Group Joint 
Stock Company

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
และบริโภค

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 64.55

          16,350                  -   "

19. Thai An Vietnam Trading 
Company Limited

ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          48,410           25,068 "

20. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

          17,581           31,489 "

21. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

          11,996           17,992 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

188 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
22. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 50.00
            3,549             3,719 บริษัทฯ เรียกเกบ็ค่ำบริหำร

จัดกำร (Management Fee)
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกบริษัทยอ่ยโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

23. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

            5,822             8,129 "

24. บจ. บเีจซี คอนซูเมอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    63 "

25. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

          75,997         165,510 "

26. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               706             1,908 "

27. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          42,658           31,070 "

28. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            4,122           11,862 "

29. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

        285,250             1,572 "

30. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ เวลิด์ ให้เช่ำคลังสินค้ำ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 18                  -   "

รวมท้ังส้ิน       775,421       764,353 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

189บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 

พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว
บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

            1,360             1,500 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เรียก
เกบ็ค่ำบริหำรจัดกำร 
(Management Fee)และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จำกบริษัทร่วมโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               194           28,025 "

รวมท้ังส้ิน          1,554        29,525 
     การร่วมค้า

1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทุน กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                 -                      9 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เรียก
เกบ็ค่ำบริหำรจัดกำร 
(Management Fee)และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกกำรร่วมค้ำโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

2. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

            3,386             3,300 "

3. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

               884                706 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

190 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     การร่วมค้า
4. บจ. บเีจซี มำรีน รีซอสเซส 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิให้เช่ำบอ่เล้ียงกุง้
และอุปกรณ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                 90                  90 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เรียก
เกบ็ค่ำบริหำรจัดกำร 
(Management Fee)และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกกำรร่วมค้ำโดย
บวกก ำไรจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

5. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

               685                  -   "

รวมท้ังส้ิน          5,045          4,105 
    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           37,355           47,510 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เรียก
เกบ็ค่ำบริหำรจัดกำร 
(Management Fee)และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ได้แก ่
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน
บคุคลค่ำบริกำรทำงบญัชีและ
กำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำย
 และงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกกจิกำรอ่ืนที่
เกีย่วข้องกนัโดยบวกก ำไรจำก
ต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริง

2. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,620                  -   "

รวมท้ังส้ิน        38,975        47,510 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

191บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

1.5  รายการรายได้อ่ืน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          12,054           10,865 บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืนจำก
บริษัทยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 94.84

                 38                  27 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 18                  -   "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          45,603           46,382 "

5. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               597                629 "

6. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            3,943                394 "

7. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                   8                    8 "

8. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          13,582           13,000 "

9. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               (36)                  -   "

10. BJC Cellox (Vietnam) 
Company Limited 
(เดิมช่ือ BJC International 
(Vietnam) Limited)

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    (1) "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

192 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
11. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
               716             2,901 บริษัทฯ ได้รับรำยได้อ่ืนจำก

บริษัทยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

12. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ ค้ำส่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                      6 "

13. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               586                  24 "

14. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            2,171                122 "

15. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

            1,469                910 "

16. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

               552                  -   "

17. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

                   2                    3 "

18. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                   7                  12 "

19. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               907                  -   "

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          88,552                  -   "

21. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               586             1,639 "

22. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

            1,003             1,319 "

23. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ เวลิด์ ให้เช่ำคลังสินค้ำ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                  176 "

รวมท้ังส้ิน       172,358        78,416 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

193บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 

พลำสติก 
เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

            8,188           11,345 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ
รำยได้อ่ืนจำกบริษัทร่วมตำม
รำคำทีต่กลงกนัตำมสัญญำ

2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               816           24,056 "

รวมท้ังส้ิน          9,004        35,401 
     การร่วมค้า

1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทุน กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

               103                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ
รำยได้อ่ืนจำกกำรร่วมค้ำตำม
รำคำทีต่กลงกนัตำมสัญญำ

2. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

            2,694             2,275 "

3. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

               609                659 "

4. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

               224                211 "

5. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

               733                679 "

6. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

            2,219             2,136 "

7. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

                 74                557 "

8. BJC - MIB Company 
Limited

จ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และให้บริกำรทีเ่กีย่วเนือ่ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

               267                670 "

รวมท้ังส้ิน          6,923          7,187 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
1. บจ. เบยีร์ทิพย ์บริวเวอร่ี 

(1991)
ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,183             1,934 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ
รำยได้อ่ืนจำกกจิกำรอ่ืนที่
เกีย่วข้องกนัตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

2. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           19,613           14,756 "

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                750                480 "

4. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,749                226 "

5. InterBev (Singapore) 
Limited

จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          42,042                  -   "

6. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         182,261                254 "

7. Mong Reththy Investment 
Cambodia Oil Palm 
Company Limited

ปลูกปำล์มน้ ำมัน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                  172 "

8. บจ. น ำกจิกำร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      4 "
9. บจ. น ำเมือง จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      2 "

10. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      5 "
11. บจ. น ำพลัง จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      4 "
12. บจ. น ำธุรกจิ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      3 "
13. บจ. น ำรุ่งโรจน์ จ ำหน่ำยสุรำ ทีป่รึกษำ

เกีย่วกบัแอลกอฮอล์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      3 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
14. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          42,373           34,463 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ
รำยได้อ่ืนจำกกจิกำรอ่ืนที่
เกีย่วข้องกนัตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

15. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ ำหน่ำยส่งอำหำร
ส ำเร็จรูป กึง่ส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญี่ปุน่

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                    33 "

16. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          33,142           19,881 "

17. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          (1,317)                136 "

18. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัททีท่ ำธุรกจิ
ทีเ่กีย่วเนือ่งทำง
กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                   6                108 "

19. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยน้ ำตำล 
ผลิตภณัฑ์น้ ำตำล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                162                143 "

20. บจ. ปอ้มเจริญ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      5 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
21. บจ. ปอ้มกจิ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      2 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ
รำยได้อ่ืนจำกกจิกำรอ่ืนที่
เกีย่วข้องกนัตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

22. บจ. ปอ้มคลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      4 "

23. บจ. ปอ้มนคร จ ำหน่ำยเบยีร์และสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      3 "
24. บจ. ปอ้มพลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      3 "

25. บจ. โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์

ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           23,476           21,959 "

26. บจ. ปำกซอง ไฮแลนด์ ธุรกจิกำแฟ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                928                  -   "
27. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่ม
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            2,470                  -   "

28. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                863                410 "
29. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           33,595           14,505 "
30. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                191                  -   "
31. บจ. ทีซีซี-ห้ำเชียง 

(เดิมช่ือ บจ. สินสมนึก)
ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,654                784 "

32. Suvannaphum Investment 
Company Limited

บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    6                  -   "

33. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               930                891 "

34. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      1 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
35. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                358                  65 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับ

รำยได้อ่ืนจำกกจิกำรอ่ืนที่
เกีย่วข้องกนัตำมรำคำทีต่กลง
กนัตำมสัญญำ

36. บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ 
เอเชีย

จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,025                  -   "

37. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  61                  44 "
รวมท้ังส้ิน       389,521       111,283 

2.    รายการค่าใช้จ่าย
2.1  รายการซือ้สินค้าและบริการ

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
     2,641,143      2,501,740 บริษัทฯ ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป

และบริกำรจำกบริษัทยอ่ย โดย
รำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

     2,197,905      1,680,884 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          14,236           17,468 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

          38,680         142,987 "

5. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        144,939         220,411 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
6. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี

แอลกอฮอล์
บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          61,068                113 บริษัทฯ ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป
และบริกำรจำกบริษัทยอ่ย โดย
รำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

7. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            7,047             3,214 "

8. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                  594 "

9. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดุกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 12                  -   "

10. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          10,063             5,356 "

11. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

          13,583             5,206 "

12. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

     1,071,569      1,007,647 "

13. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            3,795                112 "

รวมท้ังส้ิน    6,204,040    5,585,732 
     บริษัทร่วม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 
พลำสติก 
เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

     1,010,517         951,199 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทร่วม โดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำดสุทธิ
จำกก ำไรส่วนเพ่ิมของบริษัท

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส์
บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          34,605         180,434 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
บริษัทร่วม โดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำดสุทธิ
จำกก ำไรส่วนเพ่ิมของบริษัท

รวมท้ังส้ิน    1,045,122    1,131,633 
     การร่วมค้า

1. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

            3,980           14,415 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กำรร่วมค้ำ โดยรำคำขำย
ก ำหนดจำกรำคำตลำดสุทธิ
จำกก ำไรส่วนเพ่ิมของบริษัท

2. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

               305                  80 "

3. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

          15,429           11,948 "

4. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

        703,206         616,737 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

          19,258           28,293 "

รวมท้ังส้ิน       742,178       671,473 
    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,581                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

2. บมจ. เบยีร์ไทย (1991) ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                    38 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

200 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
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    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
3. บจ. เบยีร์ทิพย ์บริวเวอร่ี 

(1991)
ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 31                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

4. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน

ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             8,405             1,623 "

5. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์
เนช่ันแนล

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                468                  -   "

6. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         414,300         331,431 "

7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             8,320             6,852 "

8. F&N Foods Pte Ltd ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -               4,952 "

9. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
และเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                    23 "

10. บจ. ฟำร์อีสต์พับลิเกช่ัน จ ำหน่ำยหนังสือเพ่ือ
กำรศึกษำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    2                    3 "

11. บจ. กรีนแลนด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,657                  -   "
12. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                321                  99 "

13. InterBev (Singapore) 
Limited

จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          36,701                  -   "

14. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                924                  -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
15. บจ. เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                333                328 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ

สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

16. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์
 แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่ำพ้ืนทีจั่ดแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    4                  -   "

17. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

          54,925           24,447 "

18. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ ำหน่ำยส่งอำหำร
ส ำเร็จรูป กึง่ส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญี่ปุน่

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                  434 "

19. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,006                  -   "
20. บจ. พิเศษกจิ ขำยส่งเศษแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         241,115         321,421 "
21. บจ. โมเดิร์นเทรด 

แมนเนจเม้นท์
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั      2,386,175      1,286,678 "

22. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                354             8,626 "
23. บจ. แสงโสม ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 71                  -   "

24. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               639             1,143 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
25. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             9,181             9,171 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ

สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

26. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           49,701           50,574 "
27. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                968                932 "
28. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,207                  -   "
29. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  154 "

30. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               252                750 "

31. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

        131,427           22,241 "

32. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                435             1,289 "

33. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           95,297           36,939 "

34. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                909                    3 "
35. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           28,859           11,233 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

203บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

    กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
36. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทยคอมเมอร์
เชียลอินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,589                  -   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ้ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปและบริกำรจำก
กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั 
โดยรำคำขำยก ำหนดจำกรำคำ
ตลำดสุทธิจำกก ำไรส่วนเพ่ิม
ของบริษัท

37. บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค ธุรกจิพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำร
สร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือให้
เช่ำ/ขำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             3,310                  -   "

38. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                422             4,980 "
รวมท้ังส้ิน    3,483,889    2,126,364 

2.2  รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               826             1,052 บริษัทยอ่ย เรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรจำก
บริษัทฯ ตำมรำคำทีต่กลงกนั
ตำมสัญญำ

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 94.84

            3,121           (4,134) "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            7,345         (49,317) "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

        263,589         318,399 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                 (5)                    1 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

204 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
6. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย

โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            1,000                308 บริษัทยอ่ย เรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรจำก
บริษัทฯ ตำมรำคำทีต่กลงกนั
ตำมสัญญำ

7. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               268                    4 "

8. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                  350 "

9. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                   5                  -   "

10. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               467                  -   "

11. BJC International 
(Myanmar) Company 
Limited

บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรวเิครำะห์ ผลิตภณัฑ์
และกำรรวบรวมข้อมูล

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 37                102 "

12. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดุกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               (12)                  -   "

13. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                  (68) "

14. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ ค้ำส่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                  259 "

15. BJC Foods (Malaysia) 
Sdn Bhd

ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 22                  -   "

16. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    92 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

205บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
17. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                   1                    3 บริษัทยอ่ย เรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรจำก
บริษัทฯ ตำมรำคำทีต่กลงกนั
ตำมสัญญำ

18. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

          10,702           11,409 "

19. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

          38,743           40,620 "

20. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

               107                389 "

21. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                 -                  858 "

22. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            2,911             2,945 "

23. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 22                  -   "

24. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

        324,767         191,705 "

รวมท้ังส้ิน       653,916       514,977 
     บริษัทร่วม

1. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

            1,722 3033 บริษัทร่วม เรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรจำก
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตำม
รำคำทีต่กลงกนัตำมสัญญำ

รวมท้ังส้ิน          1,722          3,033 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

206 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     การร่วมค้า
1. Malaya Glass Products 

Sdn Bhd
ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื

หุน้ร้อยละ 50.00
9                  -   กำรร่วมค้ำ เรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรขำยและบริหำรจำก
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตำม
รำคำทีต่กลงกนัตำมสัญญำ

2. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

140 770 "

3. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

                 -             11,750 "

รวมท้ังส้ิน            149        12,520 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      6 กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั เรียก
เกบ็ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรจำกบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกนัตำม
สัญญำ

2. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน

ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                375                293 "

3. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                322                  -   "

4. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร
ทุกชนิด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                    24 "

5. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,311                  38 "

6. Ever Best Enterprise 
Limited

บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                119                  -   "

7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  170 "

8. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    1                    3 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

207บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
9. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ

และกำรบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    9                    9 กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั เรียก

เกบ็ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรจำกบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกนัตำม
สัญญำ

10. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               230                228 "

11. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,528                289 "

12. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             8,579             2,097 "

13. บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 1 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                    9                  -   "
14. บจ. เลิศรัฐกำร ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  259 "
15. บจ. เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                      6 "

16. Me Linh Point Limited ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                254                165 "
17. MM Mega Market 

(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             1,354                504 "

18. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กฬีำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               270                768 "

19. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               222                  67 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

208 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
20. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 53                  19 กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั เรียก
เกบ็ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรจำกบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกนัตำม
สัญญำ

21. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                      9 "

22. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                970                710 "
23. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           39,635           48,904 "
24. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั         189,139         159,804 "
25. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           10,273             3,023 "
26. Suvannaphum Investment 

Company Limited
บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             2,434             1,409 "

27. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั           31,693             4,411 "

28. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน เปน็ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ และมี
กรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ

          (1,918)             3,750 "

29. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                416                318 "
30. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ 

แมนเนจเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  41                  -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

209บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
31. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -               3,628 กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั เรียก
เกบ็ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรจำกบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกนัตำม
สัญญำ

32. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  38                  30 "

33. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

               345                  -   "

34. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -               1,255 "

35. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                346                113 "
36. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                917             1,738 "

37. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)

ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                  -                  192 "

38. บจ. ทีซีซีซีแอล ลำดพร้ำว ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั             7,399             2,244 "

39. บมจ. ยนูิเวนเจอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                 -                  (14) "

40. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                135           (2,184) "
รวมท้ังส้ิน       296,499       234,285 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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2.3  รายการดอกเบีย้จ่าย

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
            3,465             1,444 บริษัทยอ่ยให้บริษัทฯ กูย้มืเงิน 

โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 (5)                    5 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

               378                531 "

4. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               669                396 "

5. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 63                  96 "

6. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    25 "

7. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            2,049             2,019 "

8. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

            7,184                712 "

9. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               569             1,008 "

10. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ ค้ำส่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                      1 "

11. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               727                368 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
12. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง

และลูกอม
บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

               150                794 บริษัทยอ่ยให้บริษัทฯ กูย้มืเงิน 
โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

13. บจ. บเีจซี คอนซูเมอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 -                    16 "

14. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                 95                  12 "

15. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

               664                769 "

16. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                 46                194 "

รวมท้ังส้ิน        16,054          8,390 
     การร่วมค้า

1. บจ. บเีจซี มำรีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิให้เช่ำบอ่เล้ียงกุง้
และอุปกรณ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

               112                  47 กำรร่วมค้ำให้บริษัทฯ กูย้มืเงิน 
โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

รวมท้ังส้ิน            112              47 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี

212 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

3  รายการลูกหน้ีการค้า

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                545             1,215 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 94.84

                  46                138 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  65                100 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                609                715 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                  -                    34 "

6. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                    6                161 "

7. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         114,039                  18 "

8. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           50,174         348,019 "

9. บจ. บเีจเอช เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           50,708           34,967 "

10. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                  190 "

11. BJC Cellox (Vietnam) 
Company Limited 
(เดิมช่ือ BJC International 
(Vietnam) Limited)

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  68                148 "

รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

213บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
12. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ

วสัดุกำรแพทย์
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           52,045           38,691 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

13. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             6,383           46,565 "

14. บจ. คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           32,744           41,758 "

15. บจ. บเีจซี กลำส  
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -             20,018 "

16. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                327             6,684 "

17. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

                175                291 "

18. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                  -                    36 "

19. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                    5                   -   "

20. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

                257                866 "

21. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                249             2,156 "

22. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                128             2,101 "

23. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,292                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

214 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
24. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย

ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

         240,215         218,282 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

รวมท้ังส้ิน        551,080       763,153 
     บริษัทร่วม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 
พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

                  -                  709 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -             21,418 "

รวมท้ังส้ิน               -           22,127 
     การร่วมค้า

1. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

                531             3,956 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

2. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

                484           40,949 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

                331             2,949 "

4. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

                  -               3,791 "

รวมท้ังส้ิน           1,346         51,645 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

215บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
1. บจ. 28 คอมเมอร์เช่ียล ลงทุนในหลักทรัพยต์่ำงๆ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    20 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

2. บจ. อนันตศิริพัฒนำ เปน็ผู้จัดกำรและดูแล
ผลประโยชน์ เกบ็
ผลประโยชน์ และจัดกำร
ทรัพยสิ์น

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   94                209 "

3. บจ. เอเชียติ๊กเฮ้ำส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    21 "
4. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ 

แอดไวเซอร่ี
ประกอบกจิกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
ทุกประเภท และบริหำร
ทรัพยสิ์นให้แกบ่คุคลอ่ืน

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - ดร.ชัยยทุธ ปลัินธน์โอวำท
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      4 "

5. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์ ประกอบกจิกำรด้ำนกำร
ส่ือสำร โฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ทุกประเภท

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "

6. บจ. อธิมำตร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  27                  97 "

7. บจ. เอเชียติ๊ก โฮเต็ล 
คอลเลคช่ัน

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   25                  30 "

8. บจ. แอสเสท เวริด์ ลีเฌอร์ บริกำรซักอบรีด มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   97                577 "
9. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 850                637 "

10. บจ. แอสเสท เวริด์ ซินเนอร์จ้ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   40                  36 "
11. บจ. แอสเสท เวริด์ เอสเตท บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   11             1,327 "
12. บจ. เอ ซี เค ริลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "
13. บจ. เอเชีย โฮเรกำ้ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    26 "
14. บจ. แอสเสท เวริด์ แอดไวซ์

เซอร์ร่ี
ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "

มูลค่ารายการ (พันบาท)

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

ณ วันท่ี

216 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
15. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  49                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

16. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,395             3,934 "

17. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                  15 "
18. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสินค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "
19. บมจ. เบยีร์ไทย (1991) ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           38,556           62,072 "

20. บจ. เบยีร์ทิพย ์บริวเวอร่ี 
(1991)

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           15,097           28,471 "

21. บมจ. กรุงเทพบำ้นและทีด่ิน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    49 "
22. บจ. เจริญวรรณกจิ ธุรกจิลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                    7 "
23. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            12,199             9,358 "

24. บจ. คริสตอลลำ ปลูกอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  838 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

217บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
25. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   22                128 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

26. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   15                410 "

27. บจ. ช้ำงอินเตอร์เนช่ันแนล บริกำรด้ำนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 171                   -   "

28. บจ. แคชแวน แมนเนจเม้นท์ บริกำรขนส่งและจัดส่ง
สินค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   41                338 "

29. บจ. คอนเซพ แลนด์ 8 ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

30. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   (3) "
31. บจ. คอนเซพ แลนด์ 9 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   41                   -   "
32. บจ. คอนเซพ แลนด์ 10 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   23                   -   "
33. บจ. ซีดับเบิล้ย ูทำวเวอร์ ให้เช่ำพ้ืนทีส่ ำนักงำน 

และบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 293                   -   "

34. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร
ทุกชนิด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            12,557             3,728 "

35. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   16                  23 "

36. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้ ผลิต และจ ำหน่ำย
เอทำนอลเพ่ือใช้เปน็
เช้ือเพลิง ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 "

37. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์
เนช่ันแนล

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      2 "

38. บจ. เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์
เนช่ันแนล

ให้บริกำรอำหำร 
เคร่ืองดื่ม อยำ่งครบวงจร
ภำยในศูนยก์ำรประชุม
แห่งชำติสิริกติิ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   44                123 "

มูลค่ารายการ (พันบาท)

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

ณ วันท่ี

218 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
39. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  364 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

40. บจ. เฟ่ืองฟูอนันต์ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                106                  27 "

41. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              2,239             2,304 "

42. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            10,014           11,028 "

43. F&N Beverages 
Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
และเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            27,697           57,864 "

44. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   43                  64 "

45. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  115 "

46. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   40                398 "

47. บจ. แกรนด์ ย ูลิฟวิง่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      5 "
48. บจ. แกรนด์ ยนูิตี้ 

ดิเวลล็อปเม้นท์
บริหำรอำคำรชุด และรับ
เปน็ทีป่รึกษำให้
ค ำแนะน ำพำณิชยกรรม 
กำรบริหำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                488 "

49. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  62             1,392 "

50. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซิเด้นซ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  500 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

219บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
51. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิ

กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                165                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

52. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 8 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   13                  19 "
53. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 7 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   51                129 "
54. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 4 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   42                  71 "
55. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 5 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   18                    5 "
56. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 9 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 110                  10 "
57. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 12 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                  34 "
58. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

59. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 10 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                  27 "
60. บจ. แอสเสท เวริด์ เวกซ์ 

(เดิมช่ือ บจ. ไอ ลอนดร้ี 
เซอร์วสิ)

ประกอบกจิกำรตัดเยบ็
เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ซักอบรีด
เส้ือผ้ำ และเคร่ืองนุง่ห่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "

61. บจ. อินเตอร์ โฮเรกำ้ ให้บริกำรบริหำรสินค้ำ
และสถำนทีใ่นกจิกำร
โรงแรม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  129 "

62. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   59                235 "

63. บจ. กำญจนสิงขร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    6                  39 "

64. บจ. แกน่ขวญั ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  15                207 "

65. บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 1 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   34                  93 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

220 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
66. บจ. ตลำดต่อยอด เออีซี 

(เดิมช่ือ บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 2)
บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   39                  91 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

67. บจ. เกษมทรัพยว์ฒัน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  462 "
68. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   18                  18 "
69. บจ. แอสเสท เวริด์ ศูนยอ์ำหำร ให้บริกำรให้

ใช้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 287                525 "

70. บจ. หลักชัยค้ำสุรำ จ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    3                  31 "

71. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    5                  28 "

72. บจ. เมืองเกำ่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                  25 "
73. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   56                179 "
74. บจ. แอสเสท เวริด์ โฮเทล ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                464 "
75. บจ. เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   47                  83 "

76. บจ. โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผลิตภำพยนตร์และ
วดีิทัศน์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "

77. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            31,476           19,880 "

78. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์
 แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่ำพ้ืนทีจั่ดแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 188                237 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
79. บจ. นทีชัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    2                  49 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

80. บจ. หนองคำย คันทรี 
กอล์ฟคลับ

สนำมกอล์ฟ จัดสรรทีด่ิน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

81. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กฬีำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  97                139 "

82. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    14 "
83. บจ. น ำพลัง จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    18 "
84. บจ. น ำทิพย์ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 "

85. บจ. น ำธุรกจิ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   62                   -   "
86. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   21                  88 "
87. บจ. น ำรุ่งโรจน์ จ ำหน่ำยสุรำ ทีป่รึกษำ

เกีย่วกบัแอลกอฮอล์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 444                   -   "

88. บจ. นิวมัลตี้ไมน์ ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   21                  23 "
89. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    15 "
90. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -               2,835 "

91. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ ำหน่ำยส่งอำหำร
ส ำเร็จรูป กึง่ส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญี่ปุน่

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,627             3,517 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

222 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
92. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   66                  12 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

93. Oknha Mong Port 
Company Limited

ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              2,608                   -   "

94. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  88                174 "

95. บจ. พิเศษกจิ ขำยส่งเศษแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "
96. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัททีท่ ำธุรกจิ

ทีเ่กีย่วเนือ่งทำง
กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  340 "

97. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยน้ ำตำล 
ผลิตภณัฑ์น้ ำตำล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    64 "

98. บจ. ปอ้มเจริญ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  356 "

99. บจ. ปอ้มโชค จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  362 "

100. บจ. ปอ้มกจิ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   70                362 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

223บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
101. บจ. ปอ้มคลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    97 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

102. บจ. ปอ้มนคร จ ำหน่ำยเบยีร์และสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  338 "
103. บจ. ปอ้มพลัง จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,336                409 "

104. บจ. โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์

ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    37 "

105. บจ. ปรีดีประภำ ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     8                  28 "
106. บจ. ปอ้มบรูพำ จ ำหน่ำยสุรำในประเทศ 

และต่ำงประเทศ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    68 "

107. บจ. ปอ้มทิพย ์(2012) จ ำหน่ำยเบยีร์และ
เคร่ืองดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   50                180 "

108. บจ. พรพัฒนสิน ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  133 "

109. บจ. ประมวลผล ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   12                    9 "
110. บจ. เพ่ิมทรัพยสิ์ริ 2 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   52                  53 "
111. บจ. ปำกซอง ไฮแลนด์ ธุรกจิกำแฟ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,128 "
112. บจ. พี.ไอ.ท.ีแฟคตอร่ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      1 "
113. บจ. ควอลิตี้ ไพน์แอปเปลิ 

โปรดักส์
เปน็ผู้ผลิตสับปะรด
กระปอ๋ง และน้ ำสับปะรด
เข้มข้น

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    41 "

114. บจ. ควอนตัม แอสเซ็ทส์ 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    16 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

224 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
115. บจ. สุรำกระทิงแดง (1988) ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  16                  57 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

116. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 139                  56 "
117. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   43                361 "
118. บจ. รีเทล เวลิด์ 4 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      2 "
119. บจ. ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "

120. บจ. เอสแอนด์เอส สุขุมวทิ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                    1 "
121. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง ลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ือประกอบกจิกำร
โรงแรม 

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "

122. บจ. เอส.เอส.กำรสุรำ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    8                  38 "

123. บจ. แสงโสม ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                487                314 "

124. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           35,138           39,593 "

125. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   71                  43 "
126. บมจ. อำหำรสยำม ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

แปรสภำพจำกพืชผล
กำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - พลต ำรวจเอกกฤษณะ   
   ผลอนันต์
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  598 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

225บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
127. บจ. สีมำธุรกจิ ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  41                  37 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

128. บจ. สิริวนำ ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    16 "

129. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 249             1,865 "
130. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,355                758 "
131. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    86 "
132. บจ. เอส.พี.เอ็ม อำหำรและ

เคร่ืองดื่ม
ผลิตและจ ำหน่ำย สุรำ 
เบยีร์ โซดำ น้ ำดื่ม 
เคร่ืองดื่มทุกประเภท

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                  14 "

133. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอช่ัน 
แมนเนจเม้นท์

บริกำรเกีย่วกบักำรกฬีำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

134. บจ. สุรำบำงยีข่ัน ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  79                  95 "

135. บจ. สุรำพิเศษทิพรำช จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                  26 "
136. บจ. สุรเศรษฐ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   29                101 "
137. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ง

เคร่ืองดื่มทุกชนิด
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  131 "

138. บจ. สำธรทรัพยสิ์น ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "
139. บจ. เอส เอ็ม เจ ซี 

ดิเวลลอปเม้นท์
ร้ำนอำหำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                    6 "

มูลค่ารายการ (พันบาท)

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

ณ วันท่ี

226 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
140. บจ. ทีซีซี-ห้ำเชียง 

(เดิมช่ือ บจ. สินสมนึก)
ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

141. บจ. สวนศิลปพั์ฒนำ 10 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   11                    8 "
142. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 

พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,449                322 "

143. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน เปน็ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ และมี
กรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ

                103                198 "

144. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              5,482                  63 "
145. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   29                118 "
146. บจ. ทีซีซี แคปปติอล แลนด์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  161 "
147. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ

เม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,375                   -   "

148. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  756 "

149. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล

รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    52 "

150. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    61 "

151. บจ. ดีเสริมกจิ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      5 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

227บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
152. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ 

เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

153. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กจิกำรโรงแรม ภตัตำคำร
 บำร์ ไนท์คลับ โบวล่ิ์ง

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    34 "

154. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               6,586 "

155. บจ. แวลูโฮเทลส์ โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   32                102 "
156. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                    1 "
157. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พำร์ค ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5             4,215 "
158. บจ. ทีซีซีซีแอล รำชเทวี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      5 "
159. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   13                    1 "
160. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค ประกอบกจิกำร

โรงงำนผลิตกำ๊ซชีวภำพ
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      8 "

161. บจ. เทอรำโกร จ ำหน่ำยไม้ยนืต้นและ
พืชไร่

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  168 "

162. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋เคมี มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,171                622 "

163. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    89 "

164. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      1 "

165. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 172                  93 "
166. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   11                715 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

228 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
167. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยสุรำน ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  728 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

168. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                355           12,030 "

169. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

      1,173,129         878,785 "

170. บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย ผลิตและจ ำหน่ำยถงัไม้
โอ๊ค

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      1 "

171. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    21 "

172. บจ. ธนภกัดี ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    4                  37 "

173. บจ. อุตสำหกรรมน้ ำตำล
สุพรรณบรีุ

ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                324 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

229บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
174. บจ. เทพอรุโณทัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  39                  34 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

175. บจ. ทิพยก์ ำแพงเพชร ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    49 "

176. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 (74)                999 "

177. บจ. น้ ำตำลทิพยสุ์โขทัย ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                542 "

178. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 560             1,106 "
179. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ

เอนเนอยี่
ประกอบกจิกำรจัดตั้ง
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    32 "

180. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   42                125 "
181. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิ บริษัททีใ่ห้บริกำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนวศิวกรรม 
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

182. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ผงสังกะสี
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    30 "

183. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    20 "
184. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 906           25,569 "

185. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 982                255 "

186. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)

ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  464 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

230 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
187. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ-เทค ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋

อินทรีย์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    35 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

188. บจ. ทีซีซี ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี สปอร์ต 
แอนด์ รีครีเอช่ัน)

บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  48                   -   "

189. บจ. ทิพยสุ์พรรณบรีุ ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    18 "

190. บจ. ไทยโชว ์2013 บริกำรจัดกำรแสดงโชว์
ต่ำงๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      1 "

191. บจ. ทีซีซี นวมินทร์ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี เวลิด์)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   33                  12 "

192. บจ. ทีซีซี บำงไทรภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซีซีแอล 1)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   30                    7 "

193. บจ. ทีซีซี เขำใหญ่ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ท.ีซี.ซี.พร็อพ
เพอร์ตี้)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "

194. บจ. ทีซีซีซีแอล ลำดพร้ำว ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    53 "

195. บจ. ทีซีซี แลนด์ อำร์ ไอ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    13 "
196. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทยโฮเทลอิน
เวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,984 "

197. บจ. เดอะ เรสซิเด้นส์ 12 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "
198. บจ. ทีซีซี ภซู่อนแกว้ (เดิมช่ือ 

บจ. ทีซีซี โซลำร์ พำวเวอร์ 1)
โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "

199. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  143 "

200. บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน

โรงงำนและคลังสินค้ำ
ส ำเร็จรูปให้เช่ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   19                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

231บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
201. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

และสิทธิกำรเช่ำไทยคอมเมอร์
เชียลอินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 226                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

202. บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค ธุรกจิพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำร
สร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือให้
เช่ำ/ขำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 454                   -   "

203. บจ. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                   -   "

204. บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดิสทิลเลอร่ี

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                983                  27 "

205. บมจ. ยนูิเวนเจอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    2                691 "

206. บจ. ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทุนและ
จัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      5 "

207. บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    29 "
208. บจ. ยนูิเวนเจอร์ รีท 

แมเนจเม้นท์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    5                  12 "

209. บจ. วเีอ็นย ูเอ็กซิบช่ัิน เอเชีย 
แปซิฟิค

รับจัดงำนแสดงสินค้ำ 
ประชุมสัมมนำทำง
วชิำกำรสันทนำกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    12 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

232 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
210. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล ดี

เวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 242                608 เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร

211. บจ. วฒันพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   32                861 "
212. บจ. เวยีงสิริ ธุรกจิโรงแรม รีสอร์ท 

และสนำมกอล์ฟ
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   77                  63 "

213. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 124                258 "
214. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มชูก ำลัง
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,866             2,281 "

รวมท้ังส้ิน     1,389,752     1,207,879 

4  รายการเจ้าหน้ีการค้า

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  47                577 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 94.84

         477,498         445,423 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         247,145         222,950 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           11,137           10,872 "

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

233บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
5. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

สเปเชียลตี้ส์
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 99.15
                (95)             8,420 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

6. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             7,546             9,151 "

7. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           49,224                   -   "

8. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,716           11,973 "

9. บจ. บเีจเอช เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             3,796             2,002 "

10. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                251                   -   "

11. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             9,267             1,604 "

12. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  13                   (1) "

13. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,817             1,290 "

14. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

         205,288         159,404 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

234 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
15. Thai Corp International 

(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

                  35                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

16. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,389                   -   "

รวมท้ังส้ิน     1,018,074       873,665 
     บริษัทร่วม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 
พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

         127,799           92,307 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -             96,877 "

รวมท้ังส้ิน        127,799       189,184 
     การร่วมค้า

1. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

                  -                    80 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

2. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

             7,192             1,347 "

3. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

         261,905         245,633 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

             3,153             7,525 "

รวมท้ังส้ิน        272,250       254,585 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

235บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
1. บจ. อำหำรเสริม จ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์

ผลิตภณัฑ์เกีย่วกบั
อำหำรสัตว์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              4,242             3,744 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

2. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน

ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              4,703             1,716 "

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            78,802           63,258 "

4. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,409             2,336 "

5. F&N Foods Pte Ltd ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  416 "

6. บจ. ฟำร์อีสต์พับลิเกช่ัน จ ำหน่ำยหนังสือเพ่ือ
กำรศึกษำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      2 "

7. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    67 "

8. InterBev (Singapore) 
Limited

จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,566                   -   "

9. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           12,285             8,358 "

10. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ ำหน่ำยส่งอำหำร
ส ำเร็จรูป กึง่ส ำเร็จรูป 
ประเภทอำหำรญี่ปุน่

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  70                138 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

236 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
11. Oknha Mong Port 

Company Limited
ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              2,446                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

12. บจ. พิเศษกจิ ขำยส่งเศษแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            37,603           22,476 "
13. บจ. โมเดิร์นเทรด 

แมนเนจเม้นท์
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั          231,975         201,575 "

14. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                291                  14 "

15. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 171                265 "
16. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,772             2,359 "
17. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋เคมี มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             9,555             7,633 "

18. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยสุรำน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "

19. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -               1,114 "

20. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           50,760                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

237บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
21. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย

 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              9,523             5,289 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำรตำมหัวข้อ 2.1 รำยกำร
ซ้ือสินค้ำและบริกำร

22. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,674             1,365 "

23. บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค ธุรกจิพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำร
สร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือให้
เช่ำ/ขำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   37                   -   "

24. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10             5,169 "
รวมท้ังส้ิน        449,894       327,301 

5  รายการเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
         551,000         466,000 บริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยกูย้มืเงิน

ระยะส้ันโดยออกตั๋วสัญญำใช้
เงินครบก ำหนดเม่ือทวงถำม 
โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           87,023           29,662 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

             3,766                   -   "

4. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         146,500                   -   "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
5. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         461,208           88,632 บริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยกูย้มืเงิน
ระยะส้ันโดยออกตั๋วสัญญำใช้
เงินครบก ำหนดเม่ือทวงถำม 
โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

6. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         653,500         356,500 "

7. BJC International 
Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         109,307                   -   "

8. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -        2,025,006 "

9. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -             11,400 "

10. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         365,000                   -   "

11. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         124,092         320,805 "

12. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

             8,000                   -   "

13. บจ. บเีจซี คอนซูเมอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         471,400         471,401 "

14. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         353,000                   -   "

15. บจ. บเีจซี รีเทล โฮลดิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

      3,764,110                   -   "

16. บจ. สัมพันธ์เสมอ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

    60,325,904                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
17. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย

ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

      4,025,000                   -   บริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยกูย้มืเงิน
ระยะส้ันโดยออกตั๋วสัญญำใช้
เงินครบก ำหนดเม่ือทวงถำม 
โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

18. บจ. ซี ดีสทริบวิช่ัน 
(ประเทศไทย)

พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.91

           20,000                   -   "

รวมท้ังส้ิน    71,468,810     3,769,406 

6  รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
         261,000         261,000 บริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยกูย้มืเงิน

ระยะยำวโดยอัตรำดอกเบีย้
ก ำหนดจำกต้นทุนกำรกูย้มื
และอัตรำดอกเบีย้ท้องตลำด

2. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -    118,542,387 "

3. บจ. บเีจซี รีเทล โฮลดิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

    61,156,442                   -   "

4. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

      6,000,000                   -   "

รวมท้ังส้ิน    67,417,442  118,803,387 

รายละเอียดของรายการ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
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7  รายการเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
         536,500         332,400 บริษัทฯ กูย้มืเงินระยะส้ันจำก

บริษัทยอ่ยโดยออกตั๋วสัญญำ
ใช้เงิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม
 โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -             10,601 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                  -             74,754 "

4. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -             50,300 "

5. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -           212,143 "

6. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         253,383         253,534 "

7. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         126,811         139,631 "

8. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         118,000           89,500 "

9. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -           143,809 "

10. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

                  -             27,200 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
11. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
             7,000         109,800 บริษัทฯ กูย้มืเงินระยะส้ันจำก

บริษัทยอ่ยโดยออกตั๋วสัญญำ
ใช้เงิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม
 โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

12. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -               5,000 "

รวมท้ังส้ิน     1,041,694     1,448,672 
     การร่วมค้า

1. บจ. บเีจซี มำรีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิให้เช่ำบอ่เล้ียงกุง้
และอุปกรณ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

             5,000             5,000 บริษัทฯ กูย้มืเงินระยะส้ันจำก
กำรร่วมค้ำโดยออกตั๋วสัญญำ
ใช้เงิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม
 โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำก
ต้นทุนกำรกูย้มืและอัตรำ
ดอกเบีย้ท้องตลำด

รวมท้ังส้ิน           5,000           5,000 

8  รายการลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             5,191           11,956 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

ณ วันท่ี
มูลค่ารายการ (พันบาท)

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

242 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 94.84
           13,797           52,630 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           19,023         103,932 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           20,946           78,360 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                    2                  15 "

6. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             6,580           34,614 "

7. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             6,815                    8 "

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,672                   -   "

9. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                862             4,568 "

10. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           23,784         323,019 "

11. บจ. บเีจเอช เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                389                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

243บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
12. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์

 เทรดดิ้ง
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  89             1,758 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

13. BJC Cellox (Vietnam) 
Company Limited 
(เดิมช่ือ BJC International 
(Vietnam) Limited)

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,258                708 "

14. BJC International 
Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                758                    9 "

15. BJC International 
(Myanmar) Company 
Limited

บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรวเิครำะห์ ผลิตภณัฑ์
และกำรรวบรวมข้อมูล

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                481                646 "

16. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์ 

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                    4         280,802 "

17. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดุกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                (91)                 (91) "

18. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -             13,948 "

19. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                    38 "

20. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                628                  10 "

21. บจ. ดิสทร่ี - ไทย ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย
หนังสือและนิตยสำร

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                    1                    1 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

244 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
22. บจ. คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,612                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

23. Ichiban Foods Company 
Limited 

ผลิตผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำ
จำกถัว่เหลือง

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

                120                120 "

24. BJC Foods (Malaysia) 
Sdn Bhd

ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             3,200           13,220 "

25. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           11,775                   -   "

26. บจ. หินอ่อนและศิลำ หยดุด ำเนินกำร บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  25                    1 "

27. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,765             1,941 "

28. Phu Thai Group Joint 
Stock Company

จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
และบริโภค

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 64.55

           18,551             2,201 "

29. Thai An Vietnam Trading 
Company Limited

ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           75,745           25,068 "

30. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

             7,097           10,101 "

31. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                (35)           21,909 "

32. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                603             3,775 "

33. Thai Corp International 
(Vietnam) Company 
Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 75.00

           27,885           22,006 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

245บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
34. บจ. บเีจซี คอนซูเมอร์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
           15,925             6,706 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

35. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

           43,321           45,782 "

36. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,032                190 "

37. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         105,159             5,890 "

38. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             3,598           15,373 "

39. BJC International Holding 
Pte. Ltd

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                937                937 "

40. บจ. บเีจซี รีเทล โฮลดิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         694,797                   -   "

41. บจ. สัมพันธ์เสมอ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

         716,120                   -   "

42. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

         162,917             2,891 "

43. บจ. ซี ดีสทริบวิช่ัน 
(ประเทศไทย)

พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.91

                  36                   -   "

44. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ เวลิด์ ให้เช่ำคลังสินค้ำ บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                    2                   -   "

45. BJC Brand Limited บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเคร่ืองหมำยกำรค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                819                107 "

รวมท้ังส้ิน     1,996,195     1,085,149 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

246 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 

พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว
บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

             1,748             2,561 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -             84,547 "

รวมท้ังส้ิน           1,748         87,108 
     การร่วมค้า

1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บริษัทลงทุน กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                163                    9 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

2. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

             6,214             5,474 "

3. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

                116                837 "

4. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                105             2,879 "

5. BJC-Mpoint (Hong Kong) 
Company Limited

บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรแฟรน
ไชส์ และค้ำขำย

บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 51.00

           13,667           15,091 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     การร่วมค้า
6. บจ. บเีจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์

เนช่ันแนล
ค้ำส่ง และค้ำปลีก กำรร่วมค้ำ

ถอืหุน้ร้อยละ 51.00
             1,400             1,400 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

7. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                  78                  91 "

8. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

                216                235 "

9. บจ. บเีจซี มำรีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิให้เช่ำบอ่เล้ียงกุง้
และอุปกรณ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                    8                    8 "

10. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

             1,041                889 "

11. BJC - MIB Company 
Limited

จ ำหน่ำยเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และให้บริกำรทีเ่กีย่วเนือ่ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                  -                  322 "

รวมท้ังส้ิน         23,008         27,235 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ 
แอดไวเซอร่ี

ประกอบกจิกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
ทุกประเภท และบริหำร
ทรัพยสิ์นให้แกบ่คุคลอ่ืน

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - ดร.ชัยยทุธ ปลัินธน์โอวำท
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      1 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

2. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    32 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

248 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
3. บจ. เบยีร์ช้ำง ถอืครองเคร่ืองหมำย

กำรค้ำและผลิตหัวเช้ือ
เบยีร์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                155                155 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

4. บจ. คริสตอลลำ ปลูกอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    52 "

5. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 "

6. บจ. ตะวนัออกเคมีเกิล้ ผลิต และจ ำหน่ำย
เอทำนอลเพ่ือใช้เปน็
เช้ือเพลิง ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      1 "

7. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

8. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "

9. F&N Foods Pte Ltd ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   46                478 "

10. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,581 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
11. InterBev (Singapore) 

Limited
จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           12,721                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

12. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั          267,379           47,764 "

13. Mong Reththy Investment 
Cambodia Oil Palm 
Company Limited

ปลูกปำล์มน้ ำมัน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                172                172 "

14. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 189                   -   "
15. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  31                162 "

16. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             3,208                146 "

17. บจ. แพนอินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย)

จัดจ ำหน่ำยวสัดุและ
บริกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  364 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

250 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
18. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัททีท่ ำธุรกจิ

ทีเ่กีย่วเนือ่งทำง
กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                118                108 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

19. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยน้ ำตำล 
ผลิตภณัฑ์น้ ำตำล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 172                164 "

20. บจ. พรพัฒนสิน ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "

21. บจ. ปำกซอง ไฮแลนด์ ธุรกจิกำแฟ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 930                   -   "
22. บมจ. อำหำรสยำม ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

แปรสภำพจำกพืชผล
กำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - พลต ำรวจเอกกฤษณะ   
   ผลอนันต์
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    13 "

23. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "
24. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            97,552           33,695 "
25. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   23                125 "
26. บจ. ทีซีซี-ห้ำเชียง 

(เดิมช่ือ บจ. สินสมนึก)
ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   17                839 "

27. Suvannaphum Investment 
Company Limited

บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              8,787                   -   "

28. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      3 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

251บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
29. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      6 เปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

30. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  718 "

31. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    20 "

32. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -               8,100 "

33. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    20 "

34. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    26 "

35. บจ. น้ ำตำลทิพยสุ์โขทัย ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      1 "

36. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,389 "

37. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)

ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               4,328 "

38. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   48             2,760 "
รวมท้ังส้ิน        391,557       103,243 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

252 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

9  รายการลูกหน้ีคู่ค้าและลูกหน้ีร้านค้าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
1. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส์
บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  586 เปน็รำยกำรลูกหนีคู้่ค้ำและ
ลูกหนีร้้ำนค้ำเช่ำ ซ่ึงเกดิขึ้น
จำกรำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

รวมท้ังส้ิน               -               586 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน

ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   74                  85 เปน็รำยกำรลูกหนีคู้่ค้ำและ
ลูกหนีร้้ำนค้ำเช่ำ ซ่ึงเกดิขึ้น
จำกรำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

2. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              6,320             5,807 "

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 285                826 "
4. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 251                238 "
5. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             4,961             5,899 "

6. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,827             2,537 "

7. บจ. โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์

ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            41,957           21,342 "

8. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   54                   -   "
9. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              6,414                626 "

10. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 434                195 "

11. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 253                193 "

รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

253บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
12. บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ 

เอเชีย
จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              2,010                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีคู้่ค้ำและ
ลูกหนีร้้ำนค้ำเช่ำ ซ่ึงเกดิขึ้น
จำกรำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

รวมท้ังส้ิน         65,840         37,748 

10  รายการเจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  29                160 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดำษอนำมัย บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 94.84

             1,337                843 "

3. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรวำ่ง บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,063             1,907 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           40,416           51,663 "

5. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตี้ส์

จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.15

                    7                  95 "

6. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                112                  42 "

7. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  93                  66 "

8. บจ. บเีจซี เฮลท์แคร์ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                879             8,405 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

254 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
9. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง

ถอืหุน้ร้อยละ 100.00
                591             3,790 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

10. บจ. บเีจเอช เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,882                   -   "

11. บจ. บเีจซี อินดัสเตรียล แอนด์
 เทรดดิ้ง

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยทีำงภำพ 
เคร่ืองเขียน และวสัดุ
กอ่สร้ำง

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                516                338 "

12. BJC International 
(Myanmar) Company 
Limited

บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรวเิครำะห์ ผลิตภณัฑ์
และกำรรวบรวมข้อมูล

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                      6 "

13. บจ. บเีจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้ำส์

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                174                173 "

14. บจ. มัณฑนำ มำร์เกต็ติ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์และ
วสัดุกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,926                433 "

15. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

           15,553           15,514 "

16. บจ. บเีจซี คอมเมิร์ซ พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                  301 "

17. บจ. คอสม่ำ เมดิคอล จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             4,970           19,252 "

18. บจ. คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,702             2,676 "

19. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                    39 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

255บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
20. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             1,853             1,505 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

21. Thai An Vietnam Trading 
Company Limited

ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,267                   -   "

22. บจ. รูเบยีอุตสำหกรรม ผลิตสบู ่เคร่ืองส ำอำง
และลูกอม

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

             2,235             1,538 "

23. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

             8,215           27,452 "

24. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

             1,513                   -   "

25. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                  14                  62 "

26. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บริกำรจัดอบรมสัมมนำ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  13                177 "

27. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ
สังกะสี

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                    20 "

28. บมจ. บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ค้ำปลีก บริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย
ทำงอ้อม 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.85

         193,907             2,958 "

29. BJC Brand Limited บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเคร่ืองหมำยกำรค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                100                100 "

รวมท้ังส้ิน        283,367       139,515 
     บริษัทร่วม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยส่ง เศษแกว้ 
พลำสติก เศษวสัดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทยอ่ยถอื
หุน้ร้อยละ 25.00

           19,166             3,868 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทร่วม
2. บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ 

แวร์เฮ้ำส์
บริหำรจัดกำรธุรกจิ
กระจำยสินค้ำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -           269,891 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

รวมท้ังส้ิน         19,166       273,759 
     การร่วมค้า

1. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                131                174 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

2. บจ. บเีจซี มำรีน รีซอสเซส 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิให้เช่ำบอ่เล้ียงกุง้
และอุปกรณ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                    9                  10 "

3. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

                  -                  269 "

รวมท้ังส้ิน             140             453 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 106                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

2. บมจ. โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน

ผลิตและขำยกระดำษ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   41                  64 "

3. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  100 "
4. บจ. ทศภำค โฆษณำและ

ประชำสัมพันธ์
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              3,939                   -   "

5. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -             52,959 "

6. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
7. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพ

เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  27                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

8. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                  25 "

9. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 236                200 "

10. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 538             2,112 "

11. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   60                  60 "

12. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 189                   -   "
13. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   91                   -   "
14. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                268 "
15. บจ. แสงโสม ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    1                   -   "

16. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,680                710 "
17. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              7,041             1,753 "
18. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            32,501           14,935 "
19. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 207                232 "
20. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 

พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 842                    1 "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

258 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
21. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน เปน็ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ และมี

กรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ

                  -               3,096 เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำร และ/หรือหัวข้อ 
2.3 รำยกำรดอกเบีย้จ่ำย

22. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "
23. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 231                   -   "
24. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  (1)                   -   "

25. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             4,713             1,915 "

26. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   56                  76 "

27. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   47                  11 "
28. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                    8 "

29. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 279                   -   "

30. บจ. ทีซีซีซีแอล ลำดพร้ำว ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              3,006                540 "

31. บจ. เวร์ิลด์ บุค๊ แอนด์ มีเดีย ศูนยห์นังสือ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,133 "
รวมท้ังส้ิน         55,884         80,198 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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11 กลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเปน็สินทรัพย์ท่ีถอืไว้เพื่อขาย

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     การร่วมค้า
1. Malaya Glass Products 

Sdn Bhd
ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื

หุน้ร้อยละ 50.00
             1,522                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

2. Malaya-Vietnam Glass 
Limited

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 35.00

                (20)                   -   "

3. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                    1                   -   "

4. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

                547                   -   "

5. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

           11,497                   -   "

รวมท้ังส้ิน         13,547               -   

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

ณ วันท่ี
รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
1. บจ. 28 คอมเมอร์เช่ียล ลงทุนในหลักทรัพยต์่ำงๆ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

2. บจ. อนันตศิริพัฒนำ เปน็ผู้จัดกำรและดูแล
ผลประโยชน์ เกบ็
ผลประโยชน์ และจัดกำร
ทรัพยสิ์น

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "

3. บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ 
แอดไวเซอร่ี

ประกอบกจิกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
ทุกประเภท และบริหำร
ทรัพยสิ์นให้แกบ่คุคลอ่ืน

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - ดร.ชัยยทุธ ปลัินธน์โอวำท
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    1                   -   "

4. บจ. อธิมำตร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

5. บจ. เอเชียติ๊ก โฮเต็ล 
คอลเลคช่ัน

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                   -   "

6. บจ. แอสเสท เวริด์ ลีเฌอร์ บริกำรซักอบรีด มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 406                   -   "
7. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,306                   -   "
8. บจ. แอสเสท เวริด์ ซินเนอร์จ้ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "
9. บจ. แอสเสท เวริด์ เอสเตท บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 688                   -   "

10. บจ. เอ ซี เค ริลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                   -   "
11. บจ. เอเชีย โฮเรกำ้ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   45                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

261บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
12. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                133                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

13. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                790                   -   "

14. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   17                   -   "
15. บมจ. เบยีร์ไทย (1991) ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  12                   -   "

16. บจ. เบยีร์ทิพย ์บริวเวอร่ี 
(1991)

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  12                   -   "

17. บมจ. กรุงเทพบำ้นและทีด่ิน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   55                   -   "
18. บจ. เจริญวรรณกจิ ธุรกจิลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "
19. บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี 

(ประเทศไทย)
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   12                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

262 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
20. บจ. คริสตอลลำ ปลูกอ้อย มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,504                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

21. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอ ำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   24                   -   "
22. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้

ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   98                   -   "

23. บจ. คอนเซพ แลนด์ 8 ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "

24. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                   -   "
25. บจ. ซีดับเบิล้ย ูทำวเวอร์ ให้เช่ำพ้ืนทีส่ ำนักงำน 

และบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 234                   -   "

26. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร
ทุกชนิด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   42                   -   "

27. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   11                   -   "

28. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์
เนช่ันแนล

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "

29. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                   -   "

30. บจ. เฟ่ืองฟูอนันต์ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

263บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
31. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 

(ประเทศไทย)
ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 449                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

32. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยไูนเต็ด ผลิตและจ ำหน่ำยไอศกรีม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 115                   -   "

33. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            26,717                   -   "

34. บจ. เฟิร์ส แสควร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "
35. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ

และกำรบริหำรจัดกำร
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 310                   -   "

36. บจ. แกรนด์ ยนูิตี้ 
ดิเวลล็อปเม้นท์

บริหำรอำคำรชุด และรับ
เปน็ทีป่รึกษำให้
ค ำแนะน ำพำณิชยกรรม 
กำรบริหำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,459                   -   "

37. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,093                   -   "

38. บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซิเด้นซ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 584                   -   "
39. บจ. แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพ

เพอร์ตี้
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

40. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 7 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                   -   "
41. บจ. โฮเทลส์ เวลิด์ 12 ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

264 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
42. บจ. แอสเสท เวริด์ เวกซ์ 

(เดิมช่ือ บจ. ไอ ลอนดร้ี 
เซอร์วสิ)

ประกอบกจิกำรตัดเยบ็
เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ซักอบรีด
เส้ือผ้ำ และเคร่ืองนุง่ห่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   42                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

43. บมจ. อินทรประกนัภยั ประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   32                   -   "
44. บจ. อินเตอร์ โฮเรกำ้ ให้บริกำรบริหำรสินค้ำ

และสถำนทีใ่นกจิกำร
โรงแรม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 250                   -   "

45. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   19                   -   "

46. บจ. กำญจนสิงขร ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

47. บจ. แกน่ขวญั ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  66                   -   "

48. บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   94                   -   "
49. บจ. ตลำดต่อยอด เออีซี 

(เดิมช่ือ บจ. เกษมทรัพยสิ์ริ 2)
บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

50. บจ. เกษมทรัพยภ์กัดี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
51. บจ. ล้ำนช้ำง ดีเวลลอปเม้นท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   14                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

265บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
52. บจ. แอสเสท เวริด์ ศูนยอ์ำหำร ให้บริกำรให้

ใช้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   44                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

53. บจ. หลักชัยค้ำสุรำ จ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

54. บจ. เลิศรัฐกำร ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 158                   -   "
55. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

56. บจ. เมืองเกำ่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "
57. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 167                   -   "
58. บจ. แอสเสท เวริด์ โฮเทล ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 299                   -   "
59. บจ. เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี 

ดีเวลลอปเม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   30                   -   "

60. MM Mega Market 
(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            10,934                   -   "

61. Mong Reththy Investment 
Cambodia Oil Palm 
Company Limited

ปลูกปำล์มน้ ำมัน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  10                   -   "

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

266 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
62. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์

 แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
ให้เช่ำพ้ืนทีจั่ดแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   17                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

63. บจ. นทีชัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

64. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กฬีำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  43                   -   "

65. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   14                   -   "
66. บจ. น ำทิพย์ จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โซดำและ
น้ ำดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "

67. บจ. นอร์ท สำธร เรียลตี้ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   15                   -   "
68. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,396                   -   "

69. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   47                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

267บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
70. บจ. วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            16,336                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

71. บจ. ปำกซอง แคปปติอล บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  21                   -   "

72. บจ. แพนอินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย)

จัดจ ำหน่ำยวสัดุและ
บริกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                948                   -   "

73. บจ. พิเศษกจิ ขำยส่งเศษแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "
74. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัททีท่ ำธุรกจิ

ทีเ่กีย่วเนือ่งทำง
กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  97                   -   "

75. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง จ ำหน่ำยน้ ำตำล 
ผลิตภณัฑ์น้ ำตำล 
รวมถงึผลิตภณัฑ์ทำง
กำรเกษตร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   35                   -   "

76. บจ. โมเดิร์นเทรด 
แมนเนจเม้นท์

ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี
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31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
77. บจ. พรพัฒนสิน ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   19                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

78. บจ. เพ่ิมทรัพยสิ์ริ 2 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   24                   -   "
79. บจ. พี.ไอ.ท.ีแฟคตอร่ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
80. บจ. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   18                   -   "
81. บจ. ควอลิตี้ ไพน์แอปเปลิ 

โปรดักส์
เปน็ผู้ผลิตสับปะรด
กระปอ๋ง และน้ ำสับปะรด
เข้มข้น

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  40                   -   "

82. บจ. ควอนตัม แอสเซ็ทส์ 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     8                   -   "

83. บจ. สุรำกระทิงแดง (1988) ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  49                   -   "

84. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   62                   -   "
85. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   50                   -   "
86. บจ. รีเทล เวลิด์ 4 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
87. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง ลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ือประกอบกจิกำร
โรงแรม 

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

269บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
88. บจ. เอส.เอส.กำรสุรำ ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

89. บจ. แสงโสม ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  49                   -   "

90. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             3,830                   -   "

91. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   25                   -   "
92. บมจ. อำหำรสยำม ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร

แปรสภำพจำกพืชผล
กำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - พลต ำรวจเอกกฤษณะ   
   ผลอนันต์
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                161                   -   "

93. บจ. สีมำธุรกจิ ผลิตและจ ำหน่ำยสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

270 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
94. บจ. สิริพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

95. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 126                   -   "
96. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              5,810                   -   "
97. บมจ. อำคเนยป์ระกนัชีวติ ธุรกจิประกนัชีวติ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              4,912                   -   "
98. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอช่ัน 

แมนเนจเม้นท์
บริกำรเกีย่วกบักำรกฬีำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     6                   -   "

99. บจ. สุรำบำงยีข่ัน ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

100. บจ. สุรำพิเศษทิพรำช จ ำหน่ำยสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   25                   -   "
101. บจ. สุรเศรษฐ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   16                   -   "
102. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ง

เคร่ืองดื่มทุกชนิด
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                131                   -   "

103. บจ. ทีซีซี-ห้ำเชียง 
(เดิมช่ือ บจ. สินสมนึก)

ธุรกจิท่ำเรือ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                   -   "

104. บจ. สวนศิลปพั์ฒนำ 10 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     8                   -   "
105. บจ. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ 

แมเนจเม้นท์
จัดตั้งและบริหำรนิติ
บคุคลอำคำรชุด

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

271บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
106. บจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร

และควบคุมงำนกอ่สร้ำง
 บริกำรรับออกแบบงำน
โครงสร้ำงสถำปตัยกรรม
และตกแต่งภำยใน

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   25                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

107. บจ. สโตนเฮ้นจ์ ให้บริกำรด้ำนกำร
ออกแบบงำน
สถำปตัยกรรมและ
โครงสร้ำง

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   37                   -   "

108. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 502                   -   "

109. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            18,784                   -   "
110. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
111. บจ. ทีซีซี แคปปติอล แลนด์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   35                   -   "
112. บจ. ทีซีซี แอสเสท เวริด์ 

คอร์ปอเรช่ัน (เดิมช่ือ บจ. 
ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป)

ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่
ร่วมกนั'

                  37                   -   "

113. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                190                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

272 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
114. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

คอมเมอร์เชียล
รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   45                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

115. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   11                   -   "

116. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล (ประเทศไทย)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

117. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "
118. บจ. ทีซีซีซีแอล รำชเทวี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
119. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนำ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "
120. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค ประกอบกจิกำร

โรงงำนผลิตกำ๊ซชีวภำพ
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                    6                   -   "

121. บจ. เทอรำโกร จ ำหน่ำยไม้ยนืต้นและ
พืชไร่

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   44                   -   "

122. บจ. เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋เคมี มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประเสริฐ เมฆวฒันำ
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                523                   -   "

123. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 1 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   75                   -   "

124. บจ. เทอรำโกร แลนด์ 2 ให้บริกำรจัดท ำสวนเกษตร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

273บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
125. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 138                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

126. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 469                   -   "

127. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           58,620                   -   "

128. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จัดจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ 
ขวดแกว้

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  89                   -   "

129. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

130. บจ. ธนภกัดี ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

274 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
131. บจ. อุตสำหกรรมน้ ำตำล

สุพรรณบรีุ
ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 138                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

132. บจ. เทพอรุโณทัย ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

133. บจ. ทิพยก์ ำแพงเพชร ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   21                   -   "

134. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 294                   -   "

135. บจ. น้ ำตำลทิพยสุ์โขทัย ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 344                   -   "

136. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 474                   -   "
137. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ

เอนเนอยี่
ประกอบกจิกำรจัดตั้ง
หรือสร้ำงโรงงำนเพ่ือ
ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   47                   -   "

138. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   39                   -   "
139. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิ บริษัททีใ่ห้บริกำรให้

ค ำปรึกษำด้ำนวศิวกรรม 
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 194                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

275บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
140. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ผงสังกะสี
อ๊อกไซด์และเคมีภณัฑ์
อ่ืนๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   56                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

141. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,848                   -   "

142. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   17                   -   "

143. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ 
(ประเทศไทย)

ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              3,268                   -   "

144. บจ. ทิพยสุ์โขทัย ไบโอ-เทค ผลิตและจ ำหน่ำยปุย๋
อินทรีย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   19                   -   "

145. บจ. ทีซีซี ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี สปอร์ต 
แอนด์ รีครีเอช่ัน)

บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                125                   -   "

146. บจ. ทิพยสุ์พรรณบรีุ ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   18                   -   "

147. บจ. ไทยโชว ์2013 บริกำรจัดกำรแสดงโชว์
ต่ำงๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   "

148. บจ. ทีซีซี นวมินทร์ภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซี เวลิด์)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "

149. บจ. ทีซีซี บำงไทรภมิูพัฒน์ 
(เดิมช่ือ บจ. ทีซีซีซีแอล 1)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     5                   -   "

150. บจ. ทีซีซีซีแอล ลำดพร้ำว ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   15                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

276 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
151. บจ. ทีซีซี ภซู่อนแกว้ (เดิมช่ือ 

บจ. ทีซีซี โซลำร์ พำวเวอร์ 1)
โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     1                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

152. บจ. เดอะ เรสซิเด้นส์ 9 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     2                   -   "
153. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  56                   -   "

154. บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน

โรงงำนและคลังสินค้ำ
ส ำเร็จรูปให้เช่ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 152                   -   "

155. บจ. โทนิค อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "
156. บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค ธุรกจิพัฒนำ

อสังหำริมทรัพยโ์ดยกำร
สร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือให้
เช่ำ/ขำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 142                   -   "

157. บจ. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   13                   -   "

158. บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ 
เอเชีย

จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 121                   -   "

159. บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนด์
ดิสทิลเลอร่ี

ผลิตสุรำ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  25                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

277บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
160. บมจ. ยนูิเวนเจอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                766                   -   เปน็รำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำ ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกกำรขำยตำมหัวข้อ 
1.1  รำยกำรรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริกำร และ/
หรือเปน็รำยกำรลูกหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกดอกเบีย้รับ ตำม
หัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปนั
ผลรับ ตำมหัวข้อ 1.3 และ/
หรือรำยได้จำกกำรปนัส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหัวข้อ 1.4 และ/หรือ
รำยได้อ่ืน ตำมหัวข้อ 1.5

161. บจ. ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท 
แมเนจเม้นท์

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทุนและ
จัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     3                   -   "

162. บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   20                   -   "
163. บจ. ยนูิเวนเจอร์ รีท 

แมเนจเม้นท์
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือ
กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  10                   -   "

164. บจ. วเีอ็นย ูเอ็กซิบช่ัิน เอเชีย 
แปซิฟิค

รับจัดงำนแสดงสินค้ำ 
ประชุมสัมมนำทำง
วชิำกำรสันทนำกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     8                   -   "

165. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล ดี
เวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 142                   -   "

166. บจ. วฒันพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 484                   -   "
167. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มชูก ำลัง
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  26                   -   "

168. บจ. เวลิด์ ชูกำร์ เอ็กซ์ปอร์ต ผลิตและส่งออกน้ ำตำล
ทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   26                   -   "

รวมท้ังส้ิน        172,594               -   

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

278 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

12 หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเปน็สินทรัพย์ท่ีถอืไว้เพื่อขาย

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     การร่วมค้า
1. Malaya Glass Products 

Sdn Bhd
ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื

หุน้ร้อยละ 50.00
                461                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

2. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

                640                   -   "

3. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

             1,754                   -   "

รวมท้ังส้ิน           2,855               -   
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. แอสเสท เวริด์ ลีเฌอร์ บริกำรซักอบรีด มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 464                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

2. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 638                   -   "
3. บจ. แอสเสท เวริด์ เอสเตท บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 376                   -   "
4. บจ. แอสเสท เวริด์ แอดไวซ์

เซอร์ร่ี
ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

279บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
5. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  14                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง
เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

6. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                717                   -   "

7. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   19                   -   "
8. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสินค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "
9. บจ. ซี เอ ซี ศูนยใ์ห้บริกำรควำมรู้

ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   43                   -   "

10. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "
11. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร

ทุกชนิด
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   20                   -   "

12. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   43                   -   "

13. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   21                   -   "

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 360                   -   "

15. FCL Management 
Services Pte. Ltd.

ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั            39,802                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

280 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
16. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเม้นท์ บริหำรช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   18                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

17. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   94                   -   "

18. บจ. เกษมทรัพยว์ฒัน ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   30                   -   "
19. บจ. แอสเสท เวริด์ ศูนยอ์ำหำร ให้บริกำรให้

ใช้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 131                   -   "

20. บจ. เมืองเกำ่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   "
21. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     9                   -   "
22. บจ. แอสเสท เวริด์ โฮเทล ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   32                   -   "
23. MM Mega Market 

(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,166                   -   "

24. บจ. นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

บริกำรสนำมกอล์ฟและ
กฬีำ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  45                   -   "

25. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             1,444                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

281บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
26. บจ. ออฟฟิศเวลิด์ 1 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   10                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

27. บจ. วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 724                   -   "
28. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   22                   -   "
29. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   46                   -   "
30. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง ลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ือประกอบกจิกำร
โรงแรม 

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

31. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,214                   -   "

32. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   75                   -   "
33. บจ. สิริวนำ ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  33                   -   "

34. บจ. อำคเนยเ์เคปปติอล ธุรกจิรถยนต์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   97                   -   "
35. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 119                   -   "
36. บจ. สุรเศรษฐ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   20                   -   "
37. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ง

เคร่ืองดื่มทุกชนิด
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                122                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

282 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
38. บจ. สวนศิลปพั์ฒนำ 10 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 602                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

39. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              3,372                   -   "

40. บจ. ทีซีซี แคปปติอล แลนด์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   51                   -   "
41. บจ. ทีซีซี แอสเสท เวริด์ 

คอร์ปอเรช่ัน (เดิมช่ือ บจ. 
ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป)

ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  33                   -   "

42. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ
เม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

43. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 
รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                570                   -   "

44. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล

รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   60                   -   "

45. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล (ประเทศไทย)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

46. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

283บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
47. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 102                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

48. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 273                   -   "
49. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

           38,271                   -   "

50. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   31                   -   "

51. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   52                   -   "
52. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   13                   -   "
53. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ผงสังกะสีอ๊อก
ไซด์และเคมีภณัฑ์อ่ืนๆ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

54. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

55. The Imperial Angkor 
Palace Hotel Company 
Limited

ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "

56. บจ. โทนิค อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     7                   -   "
57. บจ. เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ 

เอเชีย
จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   85                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

284 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
58. บจ. ทีซีซี อินเตอร์ลิงค์ ให้บริกำรทีจ่อดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 588                   -   เปน็รำยกำรเจ้ำหนีอ่ื้น ซ่ึง

เกดิขึ้นจำกรำยกำร ตำมหัวข้อ 
2.1 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ
บริกำร และ/หรือ 2.2 รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
และ/หรือหัวข้อ 2.3 รำยกำร
ดอกเบีย้จ่ำย  และ/หรือเปน็
รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

59. บจ. วฒันพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 174                   -   "
60. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มชูก ำลัง
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  48                   -   "

รวมท้ังส้ิน         93,380               -   

13  รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
1. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร

ทุกชนิด
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              2,804                   -   เปน็รำยกำรสินทรัพย์

หมุนเวยีนอ่ืน ซ่ึงเกดิขึ้นจำก
รำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

2. บจ. อุตสำหกรรมน้ ำตำล
สุพรรณบรีุ

ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 330                   -   "

3. บจ. ทิพยก์ ำแพงเพชร ไบโอ
เอนเนอยี่

โรงงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    90 "

4. บจ. น้ ำตำลทิพยก์ ำแพงเพชร ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย
 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,484 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

285บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
5. บจ. น้ ำตำลทิพยสุ์โขทัย ส่งออก ผลิตน้ ำตำลทรำย

 จ ำหน่ำยส่ง-ปลีก
น้ ำตำลทรำย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 เปน็รำยกำรสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืน ซ่ึงเกดิขึ้นจำก
รำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

รวมท้ังส้ิน           3,134           1,584 

14  รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. ท.ีซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริกำรระบบข้อมูล

สำรสนเทศ
บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

             5,806                640 เปน็รำยกำรสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงเกดิขึ้นจำก
รำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

2. บมจ. อุตสำหกรรมท ำเคร่ือง
แกว้ไทย

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 98.60

                100                100 "

รวมท้ังส้ิน           5,906             740 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  693 เปน็รำยกำรสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงเกดิขึ้นจำก
รำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์

ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  73                   -   "

3. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั              1,458                   -   "

4. บจ. เลิศรัฐกำร ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  158 "
5. บจ. โมเดิร์นเทรด 

แมนเนจเม้นท์
ผลิตสุรำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      5 "

6. บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั ธุรกจิประกนัวนิำศภยั มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               3,087 "
7. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 

พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                     4                   -   "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ณ วันท่ี

286 งบการเงินประจ�าปี 2560



 

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
8. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   36                  36 เปน็รำยกำรสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงเกดิขึ้นจำก
รำยได้อ่ืนตำมหัวข้อ 1.5

9. บจ. ไทยดร้ิงค์ ประกอบกจิกำรผลิต 
จ ำหน่ำยสุรำ เบยีร์ โซดำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "

รวมท้ังส้ิน           1,571           3,986 

15 รายการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
1. บจ. เอเซียบุค๊ส ผู้ค้ำและจ ำหน่ำย

หนังสือและนิตยสำร
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                726                726 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

2. บจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ บริกำรด้ำนพิธีกำรออก
สินค้ำ คลังสินค้ำ ขนส่ง
และจัดส่งสินค้ำ

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                289                289 "

3. บจ. ไทย แดร่ี ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
โยเกร์ิตสด และ
ผลิตภณัฑ์ซ่ึงท ำจำกนม

บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                126                126 "

4. บจ. บเีจซี สเปเชียลตี้ส์ ร้ำนเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์

บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  12                  12 "

5. บจ. บเีจเอช อินเวสเมนท์ บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

             2,908             2,907 "

6. บจ. บเีจซี แพคเกจจ้ิง บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงตรง
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  -                  640 "

7. บจ. บเีจซี กลำส 
(ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ. บเีจซี โอเกนก)ิ

บริษัทลงทุน บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                640                120 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์
รายละเอียดของรายการ

ณ วันท่ี
มูลค่ารายการ (พันบาท)

287บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     บริษัทย่อย
8. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้ำงเหล็กชุบ

สังกะสี
บริษัทยอ่ยทำงอ้อม
ถอืหุน้ร้อยละ 100.00

                  17                  17 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

รวมท้ังส้ิน           4,718           4,837 
     การร่วมค้า

1. Malaya Glass Products 
Sdn Bhd

ผลิตภำชนะแกว้ บริษัทยอ่ยของกำรร่วมค้ำถอื
หุน้ร้อยละ 50.00

                  -                  461 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

2. บจ. บเีจซี แอนด์ ซีเอฟ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
เวชภณัฑ์

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 51.00

                  43                  43 "

3. บจ. เบอร์ล่ี เอเซียติ๊ก โซดำ น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์โซดำแอช

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 50.00

                154                154 "

4. บจ. เบอร์ล่ี ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
พลำสติกแข็ง

กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 49.00

                473             1,578 "

5. บจ. ลีพ โซลูช่ัน เอเชีย บริกำรด้ำนระบบคลำวด์ กำรร่วมค้ำ
ถอืหุน้ร้อยละ 30.60

                  -                  760 "

รวมท้ังส้ิน             670           2,996 
     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บจ. อนันตศิริพัฒนำ เปน็ผู้จัดกำรและดูแล
ผลประโยชน์ เกบ็
ผลประโยชน์ และจัดกำร
ทรัพยสิ์น

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    42 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

2. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์ ประกอบกจิกำรด้ำนกำร
ส่ือสำร โฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ทุกประเภท

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    25 "

3. บจ. แอสเสท เวริด์ ลีเฌอร์ บริกำรซักอบรีด มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  215 "
4. บจ. แอสเสท เวริด์ รีเทล ธุรกจิบริหำรศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  567 "
5. บจ. แอสเสท เวริด์ ซินเนอร์จ้ี ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    15 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

288 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
6. บจ. แอสเสท เวริด์ เอสเตท บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  298 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

7. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  717 "

8. บจ. บำงนำกลำส ผลิต จ ำหน่ำยส่งขวดแกว้ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    21 "
9. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสินค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "

10. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "
11. บจ. ธนสินธิ รับเหมำกอ่สร้ำงอำคำร

ทุกชนิด
มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    20 "

12. บจ. ทศภำค โฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    43 "

13. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ ำหน่ำยปลีกอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    79 "

14. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์นมและน้ ำ
ผลไม้

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   93                431 "

15. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย ธุรกจิอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 270                   -   "

16. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    41 "

17. บจ. แอสเสท เวริด์ เวกซ์ 
(เดิมช่ือ บจ. ไอ ลอนดร้ี 
เซอร์วสิ)

ประกอบกจิกำรตัดเยบ็
เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป ซักอบรีด
เส้ือผ้ำ และเคร่ืองนุง่ห่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      8 "

18. บจ. กำแลไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนทีแ่ละให้บริกำร
สำธำรณูปโภค

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  144 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

289บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
19. บจ. แอสเสท เวริด์ ศูนยอ์ำหำร ให้บริกำรให้

ใช้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    73 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

20. บจ. เมืองเกำ่ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    10 "
21. บจ. มีเดีย ฟร้อนท์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      9 "
22. บจ. แอสเสท เวริด์ โฮเทล ธุรกจิโรงแรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    25 "
23. MM Mega Market 

(Vietnam) Company 
Limited

ค้ำส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -               1,166 "

24. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภตัตำคำรอำหำรญี่ปุน่ มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             8,156           10,030 "

25. บจ. โออิชิ รำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

             2,544             2,371 "

26. บจ. ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน ให้เช่ำพ้ืนทีส่ ำนักงำน 
และบริหำรจัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    25 "

27. บจ. รัชโยธิน ทำวเวอร์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    49 "
28. บจ. รีเทล เวลิด์ 6 ธุรกจิศูนยก์ำรค้ำ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    86 "
29. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง ลงทุนในต่ำงประเทศ

เพ่ือประกอบกจิกำร
โรงแรม 

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      8 "

30. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ ำหน่ำย
เคร่ืองดื่ม

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -               1,741 "

31. บจ. เซอร์วสิอัลลำยแอนซ์ รับจ้ำงบริหำรลำนจอดรถ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    49 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

290 งบการเงินประจ�าปี 2560



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
32. บจ. สิริวนำ ธุรกจิลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั

 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                      8 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

33. บจ. สุรเศรษฐ์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    21 "
34. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ ผลิตและจ ำหน่ำยส่ง

เคร่ืองดื่มทุกชนิด
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  122 "

35. บจ. ท.ีซี.ซี. คอมเมอร์เชียล 
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

รับบริหำรอำคำร
ส ำนักงำน จ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  432 "

36. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน ถอืหุน้ในบริษัทอ่ืน เปน็ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ และมี
กรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยอัศวนิ เตชะเจริญวกิลุ
 - นำงฐำปณี เตชะเจริญวกิลุ

                  -                  128 "

37. บจ. ท.ีซี.ซี.เซอร์วสิอพำร์ท
เม้นท์

ประกอบกจิกำรรับบริหำร
อำคำรทีพั่กอำศัย

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    42 "

38. บจ. ตะวนันำ ไนท์บำซำร์ ให้เช่ำพ้ืนที่ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    77 "
39. บจ. ทีซีซี แคปปติอล แลนด์ ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    88 "
40. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจ

เม้นท์
ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      4 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

291บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



 
  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
41. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ 

รับจ ำน ำ จดทะเบยีน รับ
โอน ท ำสัญญำนิติกรรม
ใดๆ เกีย่วกบัส่ิงปลูก
สร้ำงและเอกสิทธิ์ต่ำงๆ

มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                  961 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

42. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
คอมเมอร์เชียล

รับจ้ำงบริหำรทรัพยสิ์น มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    76 "

43. บจ. ทีซีซี แลนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      7 "

44. บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล (ประเทศไทย)

ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      8 "

45. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กจิกำรโรงแรม ภตัตำคำร
 บำร์ ไนท์คลับ โบวล่ิ์ง

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    32 "

46. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภตัตำคำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      8 "

47. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  102 "
48. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  200 "

49. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทลงทุน มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี
 - คุณหญิงวรรณำ 
   สิริวฒันภกัดี
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - นำยประสิทธิ์ โฆวไิลกลู
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -               7,648 "

50. บจ. ทิพยพั์ฒน อำร์เขต เช่ำพ้ืนทีแ่ละบริกำร มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  359 "
51. บจ. ทีซีซี เวิง้นำครเขษม ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    30 "
52. บจ. ทีซีซี แลนด์ อำร์ ไอ บริษัทลงทุน มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                    29 "
53. บจ. ทวผีลกำรเกษตร ประกอบธุรกจิเกษตรกรรม มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                 271                111 "

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

292 งบการเงินประจ�าปี 2560



  

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2559

     กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน
54. บจ. ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์
ให้บริกำรเปน็ทีป่รึกษำ
ทำงด้ำนกำรลงทุนและ
จัดกำร

มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                      8 เปน็รำยกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
อ่ืน  ซ่ึงเกดิขึ้นจำกรำยกำรตำม
หัวข้อ 2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ขำยและบริหำร

55. บจ. วฒันพัฒน์เทรดดิ้ง ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ มีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั                   -                  192 "
56. บจ. เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจ ำหน่ำย

เคร่ืองดื่มชูก ำลัง
มีกรรมกำรร่วมกนั
 - นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
และมีผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั

                  -                    48 "

รวมท้ังส้ิน         11,334         29,063 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

สัดส่วนการถอืหุ้น
โดยตรงหรืออ้อม / 

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

รายละเอียดของรายการ
ณ วันท่ี

293บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)



นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกันข้างต้น	มีการพิจารณาราคาท่ีเหมาะสม	 โดยราคาท่ีตกลงกันเป็นราคาตลาด	ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ							

ได้กับราคาท่ีท�ากับบุคคลภายนอก	 โดยมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นเช่นปกติการค้าทั่วไป	และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัท/บริษัทย่อย	และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน	 รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันได้ก�าหนดข้ึน

ตามนโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน	ดังนี้	

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ขายสินค้าและบริการ	 บวกก�าไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการนั้น

ซื้อสินค้าและบริการ	 ราคาตลาดสุทธิจากก�าไรส่วนเพิ่มของบริษัท

เงินปันผลรับ	 ตามอัตราที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

ดอกเบี้ยรับ	 อตัราดอกเบีย้ก�าหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด

รายได้อื่น	 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	 บวกก�าไรจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย	 อตัราดอกเบีย้ก�าหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด

ซื้อและขายสินทรัพย์ถาวร	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มบริษัท	และบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัต	ิ																	

ส�าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตาม																				

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 บริษัทมีการก�าหนดให้รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/บริษัทย่อย	 กับ

กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และ																							

คณะกรรมการบริษัท	หรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ตามแต่กรณี	ทั้งนี้	 จะมีการด�าเนินการตามกฎหมายและ	

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

	 ในกรณีท่ีมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ												

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 เรื่อง												

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

	 ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ	 และเป็นรายการที่เกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต	บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ							

แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป	 โดยการอ้างอิงกับราคา	 และเง่ือนไขที่เหมาะสม	 และยุติธรรม																									

สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์	 และแนวทางใน												

การปฏิบัติดังกล่าว	

294 งบการเงินประจ�าปี 2560





อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 0-2367-1111  โทรสาร: 0-2367-1000
อีเมล: bjc@bjc.co.th เว็บไซต: www.bjc.co.th

Berli Jucker House
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