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	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่

เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง	 ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ทั้งนี้	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ	จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่แท้จริง	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัท	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระรวม	4	 ท่าน	 เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 ณ	 วันที่	 

	31	ธันวาคม	2555

เจริญ		สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ																				

     

อัศวิน		เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน



งบการเงินประจำาปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 	4	 ท่าน	 โดยมี	 นายประสิทธิ์	 โฆวิไลกูล	 เป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 นายวีระวงค์	 จิตต์มิตรภาพ	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 และพลต�ารวจเอก	 กฤษณะ	 ผลอนันต์	 เป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	(คณะกรรมการ)	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และสอดคล้องตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 

รวมทั้ง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)

	 ในปี	2555	มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ	5	ครั้ง	ร่วมกับ

ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท	(ผู้ตรวจสอบภายใน)	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	

สอบบัญชี	จ�ากัด	(ผู้สอบบัญชี)	และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	จ�านวน	1	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่า 

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ	ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	สรุปได้ดังนี้

	 การประชมุคณะกรรมการในปี	2555	จดัขึน้โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิารของบรษิทั	ฝ่ายตรวจสอบ	และผูส้อบบญัชี	ซึง่สรปุ

ได้ดังต่อไปนี้

 1.	 รายงานทางการเงิน	

	 	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	และฝ่ายจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่า

รายงานทางการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้

	 2.	 รายการเกี่ยวโยงกัน

	 	 พจิารณาสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย	เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

มคีวามถกูต้องเพยีงพอ	สมเหตสุมผล	และยตุธิรรม	และเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องและ

ครบถ้วน

หมายเหตุ	 (1)	 นายประสทิธิ	์โฆวไิลกลู	ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร	กวติานนท์	ซึง่ได้พ้นจากต�าแหน่ง	 

	 เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่1/2555	ประชุมเมื่อวันที	่23	กุมภาพันธ์	2555	มีผล 

	 ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2555	เป็นต้นไป

  (2)	 พลต�ารวจเอก	 กฤษณะ	 ผลอนันต์	 	 	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร	 

	 กวิตานนท์	ซึ่งได้พ้นจากต�าแหน่ง	เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่1/2555	ประชุมเมื่อ 

	 วันที่	23	กุมภาพันธ์	2555	มีผลตั้งแต่วันที	่23	กุมภาพันธ์	2555	เป็นต้นไป

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 การเข้าประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	

	 (ครั้ง)

1.	นายประสิทธิ	์โฆวิไลกูล	(1)	 4/4

2.	นายวีระวงค	์จิตต์มิตรภาพ	 5/6

3.	นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 6/6

4.	พลต�ารวจเอก	กฤษณะ	ผลอนันต	์(2)	 4/4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 3.	 กฎหมายและกฎระเบียบ

	 	 พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	 ก.ล.ต.	 และ	 ต.ล.ท.	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 และ 

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

	 4.	 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	 	 พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบระยะยาว	และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	2555	โดยสอบทานและมุง่เน้นวตัถปุระสงค์

ของการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�าคัญ	ๆ	ของกลุ่มบริษัท	(บีเจซี)	พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าและการด�าเนินงานที่

เกิดจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน

	 5.	 ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2555	

	 	 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัขแีละค่าสอบบญัชี	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมัติต่อไป	 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน	 ความเป็นอิสระ	 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอ 

แต่งตั้งบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบีเจซีต่อไปในปี	2556

	 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล	 และยุติธรรม	 เปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้องและครบถ้วน	อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมถึงมีการก�ากับดูแล

กิจการที่ด	ียิ่งไปกว่านั้นบีเจซียังมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

	(นายประสิทธิ์		โฆวิไลกูล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26	กุมภาพันธ์	2556
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	เบอร์ลี	่ยคุเกอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของ	บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร	์จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	

2555	 และ	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ	 	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ	 และ 

งบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัรวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและ 

ปฏบิตังิานตรวจสอบ	เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า	งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 

ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการเพือ่ออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ของกิจการ	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ 

ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร	์ จ�ากัด	

(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2555	และผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	 บริษัทได้ปรับปรุง 

ลดค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจที่เคยบันทึกไว้เดิมจ�านวน	261.73	 ล้านบาท	 โดยการปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ 

ที่ระบุได้	ตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัท	โดยการปรับปรุงย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบ

 

เรื่องอื่น

	 งบการเงินรวมก่อนการปรับปรุงใหม	่ และงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2554	 ได้ตรวจสอบ 

โดยผู้สอบบัญชีอื่น	 ซึ่งได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขและมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เรื่องการน�ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาใช	้ตามรายงานลงวันที	่23	กุมภาพันธ์	2555

กรุงเทพมหานคร

วันที่	28	กุมภาพันธ	์2556

ชวาลา		เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4301

บริษัท	ดีลอยท	์ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญช	ีจ�ากัด
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 และวันที่ 1 มกรำคม 2554

  งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 2555 2554 2554 2555 2554 2554

  (ปรับปรุงใหม) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 และวันที่ 1 มกรำคม 2554

  งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 2555 2554 2554 2555 2554 2554

  (ปรับปรุงใหม) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 และวันที่ 1 มกรำคม 2554

  งบการเง�นรวม   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 2555 2554 2554 2555 2554 2554

  (ปรับปรุงใหม) 
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

                                  งบการเง�นรวม                                                งบการเง�นเฉพาะกิจการ   

 หมายเหตุ  2555 2554 2555 2554

  (ปรับปรุงใหม)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554

                                  งบการเง�นรวม                                                งบการเง�นเฉพาะกิจการ   

 หมายเหตุ  2555 2554 2555 2554

  (ปรับปรุงใหม)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554



งบกำรเงินประจ�ำปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
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รายการระหว่างกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท  

เกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการธุรกิจที่ส�าคัญพร้อมรายละเอียดของรายการ มีดังต่อไปนี้

1 รายการรายได้
1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 5 59 บริษัทฯ ขายสินค้า

และบริการให้กับบริษัท

ย่อย โดยราคาซื้อขาย

เป็นราคาบวกก�าไรจาก

ต้นทุนการได้มาของ

สินค้า และบริการ

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 16,165 7,870 ,,

3. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 433 1,715 ,,

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 1,753 1,333 ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 1,917 1,197 ,,

6. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 2,116 1,148 ,,

7. Thai Corp International

   (Vietnam) Company

   Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

8,686 36,864 ,,

8. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 12,949 12,352 ,,

9. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม 1,695 2,166 ,,

10. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 82 (541) ,,

11. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 5,323 584 ,,

12. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

    แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 734 1,252 ,,

13. BJC International 

    Company Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง 4,469 295 ,,

14. BJC International 

    (Vietnam) Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางอ้อม - 50,821 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

15. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 23,503 1,682 บริษัทฯ ขายสินค้า

และบริการให้กับบริษัท

ย่อย โดยราคาซื้อขาย

เป็นราคาบวกก�าไรจาก

ต้นทุนการได้มาของ

สินค้า และบริการ

16. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 4,722 767 ,,

17. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด 

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 1,129 - ,,

18. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 3,970 1,442 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 89,651 121,006

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

6,886 7,236 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขายสินค้าและบริการให้

กับบริษัทร่วมโดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

                                                       รวมทั้งสิ้น 6,886 7,236

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. กาญจนสิงขร ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

455 421 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้ขายสินค้าและบริการ

ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยราคาซื้อขาย

เป็นราคาบวกก�าไร

จากต้นทุนการได้มา

ของสินค้าและบริการ

2. บจ. กาแลไนท์บาร์ซาร์ ให้เช่าพื้นที่ ให้บริการ

สาธารณูปโภค

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,254 1,215 ,,

3. บจ. แก่นขวัญ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

320 475 ,,

4. บจ. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้

บริการทางธุรกิจ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

143 184 ,,

5. บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ 

   ดิเวลลอปเม้นท์

บริหารอาคารชุด และรับเป็น

ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า

พาณิชกรรมการบริหาร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,313 789 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

6. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

และการบริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,989 1,869 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

7. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ 

   (ประเทศไทย)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

122,464 122,842 ,,

8. บจ. คริสตอลลา ปลูกอ้อย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,930 1,111 ,,

9. บจ. คริสตอลลา 

   เอ็นจิเนียริ่ง

ค้าส่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง

ยานพาหนะ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

7 23 ,,

10. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ 

    (2008)

ผลิต จ�าหน่ายส่งปุ๋ย สุรา และ

พัสดุบรรจุสุรา (ขวด)

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,502 638 ,,

11. บจ. สุราบางยี่ขัน ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

5,053 905 ,,

12. บมจ. เบียร์ไทย (1991) ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

730,458 464,988 ,,

13. บจ. เบียร์ทิพย์

   บริวเวอรี่ (1991)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

765,722 547,573 ,,

14. บจ. หลักชัยค้าสุรา จ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

632 1,088 ,,

15. บจ. ล้านช้าง 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

648 362 ,,

16. บจ. ลาสติกา ค้ายางดิบ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

43 13 ,,

17. บจ. ไลฟ์สไตล์ 

    ฟู้ดคอร์เทส

ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้

ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

242 230 ,,

18. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

410 376 ,,

19. บจ. นทีชัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,187 21,421 ,,

20. บจ. แนตทูรา (2008) ธุรกิจพลังงาน ไบโอดีเซล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 1 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

21. บจ. นอร์ม ออกแบบตกแต่งภายใน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ 

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

22. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ   

    แอนด์สปอร์ตคลับ

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,188 133 ,,

23. บจ. น�ากิจการ ขาย / ส่ง / ปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,303 727 ,,

24. บจ. น�าเมือง ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

737 727 ,,

25. บจ. น�านคร จ�าหน่ายส่งสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

811 679 ,,

26. บจ. น�าพลัง ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

698 597 ,,

27. บจ. น�าธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

322 298 ,,

28. บจ. น�ายุค ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

981 17,256 ,,

29. บจ. น�ารุ่งโรจน์ จ�าหน่ายส่งสุรา ที่ปรึกษาเกี่ยว

กับแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,345 681 ,,

30. บจ. น�าทิพย์ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

990 597 ,,

31. บจ. ป้อมทิพย์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,618 462 ,,

32. บจ. สุรากระทิงแดง 

    (1988)

ผลิตและจ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4,060 611 ,,

33. บจ. แสงโสม ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,694 1,173 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

34. บจ. เซอร์วิสอัลลาย     

    แอนซ์

รับจ้างบริหารลานจอดรถ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

340 450 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

35. บจ. สยามประชาคาร จัดสรรที่ดินและอาคาร ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

127 194 ,,

36. บจ. สีมาธุรกิจ จัดสรรที่ดิน มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

584 426 ,,

37. บจ. สิริวนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

71 68 ,,

38. บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครี

    เอชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

บริการเกี่ยวกับการกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

9 68 ,,

39. บจ. สุราพิเศษทิพราช จ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

431 423 ,,

40. บจ. ทีซีซี พีดี 11 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

316 312 ,,

41. บจ. ที.ซี.ซี.

    คอมเมอร์เชียล 

    พร็อพเพอร์ตี้    

    แมนเนจเม้นท์

รับบริหารอาคารส�านักงาน 

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3,809 2,064 ,,

42. บจ. ทีซีซี 

    แคปปิตอล แลนด์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3,043 3,667 ,,

43. บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และมีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

610 252 ,,

44. บจ. ทีซีซี โฮเทลล์ 

    แมนเนจเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,362 876 ,,

45. บจ. ทีซีซี

    โฮเทลคอลเล็คชั่น

โรงแรม ภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

6,090 3,304 ,,

46. บจ. ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ด้วยการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

47. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป ลงทุนในตราสารทุน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

13,291 2,091 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

48. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขายฝาก จ�านองจ�าน�า รับจ�าน�า 

จดทะเบียน รับโอน 

ท�าสัญญานิติกรรมใดๆเกี่ยวกับ

สิ่งปลูกสร้าง และเอกสิทธิ์ต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8,053 7,002 ,,

49. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    คอมเมอร์เชียล

รับจ้างโฆษณา การพัฒนาและ

ขายโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

998 508 ,,

50. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

831 981 ,,

51. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    อินดัสเตรียล แอนด์ 

    โลจิสติกส์

รับจ้างบริหาร ให้บริการเป็นที่

ปรึกษาและบริหารโครงการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 2 ,,

52. บจ. ทีซีซี แลนด์

    อินดัสเตรียล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

41 - ,,

53. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    โลจิสติกส์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 2 ,,

54. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,732 2,033 ,,

55. บจ. ทีซีซี 

    ลักซ์ชูรีโฮเทลส์

    แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,874 59 ,,

56. บจ. ทีซีซีซีแอล 

    นราธิวาส

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

524 7 ,,

57. บจ. ทีซีซีซีแอล

    นอร์ธพาร์ค

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4 7 ,,

58. บจ. ทีซีซีซีแอล ราชเทวี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 3 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

59. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

167 67 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

60. บจ. ทีซีซีซีแอล

    สุขุมวิท 24

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 7 ,,

61. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

11 8 ,,

62. บจ. ที.ซี.ซี.

    เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ประกอบกิจการรับบริหารอาคาร

ที่พักอาศัย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

307 324 ,,

63. บจ. ทิพย์สุโขทัย

    ไบโอเอนเนอยี่

ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้าง

โรงงานเพื่อผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

5,244 293 ,,

64. บจ. ไทยดริ้งค์ ประกอบกิจการผลิต 

จ�าหน่ายสุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

50 6 ,,

65. บจ. เทอราโกร จ�าหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3,340 2,126 ,,

66. บจ. เทอราโกร 

    ไบโอ-เทค

ประกอบกิจการโรงงานผลิต

ก๊าซชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

75 32 ,,

67. บจ. เทอราโกร 

    เฟอร์ติไลเซอร์

ค้าส่งกากตะกอนชีวภาพที่เกิด

จากระบบน�้าเสีย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4,584 6,214 ,,

68. บจ. เทอราโกร 

    เทคโนโลยี

พัฒนาระบบชลประทานและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 2 ,,

69. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

(75) 27 ,,

70. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

641 419 ,,

71. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

51,549 58,657 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

72. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    มาร์เก็ตติ้ง

จ�าหน่ายสุราน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

366 9 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

73. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3,066,169 4,176,649 ,,

74. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    โลจิสติก

ให้บริการขนส่ง

และขนถ่ายสินค้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,883 2,529 ,,

75. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ

    เอ็นเนอร์ยี่

ประกอบกิจการโรงงานผลิต

ก๊าซชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,958 4,140 ,,

76. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

7,887 4,727 ,,

77. บจ. เทพอรุโณทัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

577 4,409 ,,

78. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ 

    แอนด์ดิสทิลเลอรี่

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

406 8,501 ,,

79. บมจ. ยูนิเวนเจอร์ ผลิตและจ�าหน่ายน�าเข้า

ส่งออก สังกะสีอ๊อกไซด์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3,366 2,887 ,,

80. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�าหน่ายเบียร์ ไวน์ 

และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

982 535 ,,

81. บจ. บางนากลาส ผลิต จ�าหน่ายส่งขวดแก้ว มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

239 286 ,,

82. บจ. บ้านบึงเวชกิจ สถานพยาบาล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

13,234 15,601 ,,

83. บจ. บางนาพัฒนกิจ คลังสินค้า ให้บริการเก็บ

รักษาสินค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

172 174 ,,

84. บจ. ปากซอง แคปปิตอล ถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

126 38 ,,

85. บจ. ทศภาค โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

239 77 ,,



128

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

86. บจ. เจริญวรรณกิจ ลงทุน มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,304 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

87. บจ. ธนภักดี ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

301 316 ,,

88. บจ. ธนสินธิ รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

18,939 1,945 ,,

89. บจ. พิเศษกิจ ขายส่งเศษแก้ว มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

551 8 ,,

90. บจ. แพนอินเตอร์

    เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

น�าเข้า ขายส่ง กระดาษกรอง 

อะไหล่ และเครื่องจักร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

570 381 ,,

91. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัทที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

5,440 5,380 ,,

92. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง ประกอบกิจการค้าน�้าตาล 

ผลิตภัณฑ์น�า้ตาล รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,678 872 ,,

93. บจ. พันธไมตรี ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

561 553 ,,

94. บจ. เพิ่มค่าพาณิชย์ ขายส่ง ขายปลีกน�า้ตาลทราย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 352 ,,

95. บจ. เฟื่องฟูอนันต์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

386 2,126 ,,

96. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ�าหน่ายปลีกอาหาร

และเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

717 785 ,,

97. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,475 1,536 ,,

98. บจ. เวิร์ลด์ บุ๊ค 

    แอนด์ มีเดีย

ศูนย์อาหาร ให้เช่าพื้นที่ 

ให้เช่าห้องพัก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,459 1,107 ,,

99. บจ. ผลมั่นคง ให้บริการรับปรึกษาทางธุรกิจ 

ให้บริการฝึกอบรม

เป็นผู้ถือหุ้น 22 38 ,,

100. บจ. สุรเศรษฐ์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

269 275 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

101. บจ. น�า้ตาลทิพย์สุโขทัย ส่งออก ผลิตน�้าตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

86,704 16,116 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

102. บจ. น�า้ตาลทิพย์

      ก�าแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน�้าตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

188,220 3,094 ,,

103. บจ. เครืออาคเนย์ ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - 

เครื่องใช้ส�านักงาน

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

79 99 ,,

104. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

424 670 ,,

105. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3,745 5,475 ,,

106. บจ. อาคเนย์ประกัน

      ชีวิต

ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3,081 2,798 ,,

107. บมจ. อินทรประกันภัย รับประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

40 58 ,,

108. บจ. อุตสาหกรรม

     น�้าตาล สุพรรณบุรี

ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,146 2,046 ,,

109. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

22,502 14,177 ,,

110. บจ. เอส.เอส.การสุรา ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

600 736 ,,

111. บจ. แอสเซท 

      เมเนจเม้นท์ 

      แอดไวเซอรี่

ประกอบกิจการให้ค�าปรึกษา

ด้านการลงทุนทุกประเภท และ

บริหารทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

289 271 ,,

112. บจ. เอฟ แอนด์ บี

      อินเตอร์เนชั่นแนล

ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม 

อย่างครบวงจรภายในศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

75 25 ,,

113. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

113,063 1,910 ,,

114. บจ. โออิชิ เทรดิ้ง ผลิต จ�าหน่ายส่งอาหาร

ส�าเร็จรูป กึ่งส�าเร็จรูป ประเภท

อาหารญี่ปุ่น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

16,912 15,455 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

115. บจ. อนันตศิริพัฒนา เป็นผู้จัดการและดูแลผล

ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ 

และ จัดการทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 26 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

116. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์ ประกอบกิจการด้านการสื่อสาร 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุก

ประเภท

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

247 159 ,,

117. บจ. อธิมาตร ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

414 449 ,,

118. บจ. เอ็น.ซี.ซี.

     แมเนจเม้นท์ แอนด์

     ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการต่าง ๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,657 479 ,,

119. บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด 

     อินดัสเตรียล 

     เอสเตท(ระยอง)

ประกอบกิจการนิคม

อุตสาหกรรม

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 38 ,,

120. บจ. ไอ ลอนดรี้ 

     เซอร์วิส

กิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

ซักอบรีดเสื้อผ้า และ

เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

41 - ,,

121. บจ. ริเวอร์ไซด์ 

     มาสเตอร์แพลน

ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน 

และบริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,315 299 ,,

122. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

536,766 - ,,

123. บจ. โบดิห์ ทรี 

     แลนด์สเคป

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

133 - ,,

124. บจ. ตะวันออกเคมีเกิ้ล ผลิต และจ�าหน่ายเอทานอล

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

9 - ,,

125. บจ. เอ็น.ซี.ซี.

     เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์

ให้บริการด้านการบริหารงาน

อาคาร และบริหารโครงการ

ต่าง ๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

238 22 ,,

126. บจ. เอเชียติ๊กเฮาส์ ให้เช่าและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

107 - ,,

127. บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ ผู้รับเหมาติดตั้งและจัดสถานที่

แสดงนิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา

มีกรรมการร่วมกันและ/

หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

37 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

128. บจ. วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ 

     เอเชีย แปซิฟิค

รับจัดงานแสดงสินค้า,

ประชุมสัมนาทางวิชาการ

สันทนาการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

128 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

129. บจ. เทอราโกร แลนด์ 2 ให้บริการจัดท�าสวนเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

35 - ,,

130. บจ. เอส.พี.เอ็มอาหาร 

     และเครื่องดื่ม

ผลิต ค้า จ�าหน่าย สุรา เบียร์ 

โซดา น�้าดื่ม เครื่องดื่มทุก

ประเภท

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ) ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

3 - ,,

131. บจ. วนา เบลล์ ทรี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

52 - ,,

132. บจ. ฮอร์ริซัน ฟอร์เวิร์ด ประกอบกิจการด้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อ

ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้

เช่าซื้อ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

58,400 - ,,

133. บจ. ป้อมนคร จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

891 - ,,

134. บจ. ป้อมเจริญ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

429 - ,,

135. บจ. ป้อมคลัง จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

976 - ,,

136. บจ. ป้อมพลัง จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

230 - ,,

137. บจ. ป้อมกิจ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

259 - ,,

138. บจ. ป้อมโชค จ�าหน่ายส่ง-ปลีกเบียร์ สุรา 

โซดา และน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

382 - ,,

139. บจ. ยูเรเซีย โฮเทลส์

     แอนด์ รีสอร์ทส์

บริการให้เช่าห้องพัก อาหาร

และเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

346 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

140. บจ. ถังไม้โอ๊คไทย ผลิตและจ�าหน่ายถังไม้โอ๊ค มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 - บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้ขายสินค้าและ

บริการให้กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยราคา

ซื้อขายเป็นราคาบวก

ก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของสินค้าและ

บริการ

141. บจ. เสริมสุข 

     เบเวอร์เรจ

ผลิตและจ�าหน่ายส่งเครื่องดื่ม

ทุกชนิด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

19,792 - ,,

142. บจ. นอร์ธ ปาร์ค 

     เรียลเอสเตท

กิจการสนามกอล์ฟ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,257 - ,,

143. บจ. เมืองรีสอร์ทชะอ�า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการ

ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ

ให้เช่าซื้อ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

13 - ,,

144. บจ. เอเชียติ๊ก 

     โฮเต็ล คอลเลคชั่น

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

(2) - ,,

145. บจ. ป้อมบูรพา ตัวแทนจ�าหน่ายสุราในประเทศ 

และต่างประเทศ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,007 - ,,

146. บจ. ทีซีซี 

     เวิ้งนาครเขษม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 - ,,

147. บจ. ยูเรเซีย โฮเทลส์

     แอนด์ รีสอร์ทส์

บริการให้เช่าห้องพัก อาหาร

และเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,800 - ,,

148. บจ. เกษตรทิพย์(2010) ให้บริการจัดหาวัตถุดิบทางการ

เกษตรและปัจจัยการผลิตอื่น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,304 - ,,

149. บจ. ควอลิตี้ ไพน์

     แอปเปิล โปรดักส์

เป็นผู้ผลิตสับปะรดกระป๋อง และ

น�า้สับปะรดเข้มข้น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

525 - ,,

150. บจ. วนา เบลล์ 

     การ์เด้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 5,967,524 5,584,083
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1.2 รายการดอกเบี้ยรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 3,814 3,998 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ย

จากการให้กู้ยืมแก่บริษัท

ย่อย ตามต้นทุนการกู้ยืม

และอัตราดอกเบี้ย

ท้องตลาด

2. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 1,425 - ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 13,146 6,928 ,,

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 23,428 27,946 ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 864 2,203 ,,

6. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 40,110 46,690 ,,

7. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 108 5 ,,

8. บจ. บีเจซี อินเตอร์

   เนชั่นแนล

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง 9,021 20,173 ,,

9. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง - 1,110 ,,

10. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง 45 34 ,,

11. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม - 228 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 91,961 109,315
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1.3 รายการเงินปันผลรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 15,000 38,000 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตามอัตราที่ประกาศให้

กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 51,200 32,747 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 39,263 42,677 ,,

4. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน

เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 13,000 - ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 7,858 3,014 ,,

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 15,200 113,200 ,,

7. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 105,100 72,383 ,,

8. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 36,033 45,181 ,,

9. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 213,407 438,350 ,,

10. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระป๋อง บริษัทย่อยทางตรง 107,500 125,500 ,,

11. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 10,098 11,383 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 613,659 922,435

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

6,860 14,994 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล

ตามอัตราที่ประกาศให้

กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

2. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 50

43,200 24,000 ,,

3. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก 

เศษวัสดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25

- 2,400 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 50,060 41,394
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1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 251 540 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริหารจัดการ 

(Management Fee)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

บคุคล ค่าบรกิารทางบญัชี

และการเงนิ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมาย และงานด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศจาก

บริษัทย่อยตามสัดส่วน

การใช้บริการจากต้นทุน

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 15,082 11,689 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 17,067 13,885 ,,

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 17,410 14,373 ,,

5. Jacy Foods Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางอ้อม 706 800 ,,

6. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 2,089 1,055 ,,

7. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 14,496 10,715 ,,

8. บจ.ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 10,105 9,159 ,,

9. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 76,696 57,056 ,,

10. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระป๋อง บริษัทย่อยทางตรง - 104 ,,

11. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 1,319 2,185 ,,

12. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 467 312 ,,

13. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม 9,946 9,863 ,,

14. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 16,847 1,675 ,,

15. Thai Corp International  

    (Vietnam) Company

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

3,117 138 ,,

16. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 6,808 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

17. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 10,323 1,822 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริหารจัดการ 

(Management Fee)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

บคุคล ค่าบรกิารทางบญัชี

และการเงนิ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมาย และงานด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศจาก

บริษัทย่อยตามสัดส่วน

การใช้บริการจากต้นทุน

                                                      รวมทั้งสิ้น 202,729 135,371

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya Glass

   Products Sdn Bhd

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรงของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

2,926 2,148 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริหารจัดการ 

(Management Fee)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

บคุคล ค่าบรกิารทางบญัชี

และการเงนิ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมาย และงานด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศจาก

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ตามสัดส่วนการใช้บริการ

จากต้นทุน

                                                      รวมทั้งสิ้น 2,926 2,148

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 50

28 28 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริหารจัดการ 

(Management Fee)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

บคุคล ค่าบรกิารทางบญัชี

และการเงนิ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมาย และงานด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศจาก

บริษัทร ่วมตามสัดส ่วน

การใช้บริการจากต้นทุน

2. บจ. บีเจซี มารีน 

   รีซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์

ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุ้งและ

อุปกรณ์

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 50

90 90 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

27 78 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทร่วม

4. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก 

เศษวัสดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25

240 1,185 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริหารจัดการ 

(Management Fee)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

บคุคล ค่าบรกิารทางบญัชี

และการเงนิ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมาย และงานด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศจาก

บริษัทร ่วมตามสัดส ่วน

การใช้บริการจากต้นทุน

                                                      รวมทั้งสิ้น 385 1,381

1.5 รายการรายได้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 60,898 63,027 บริษัทฯ ได ้แบ ่งพื้นที่

อาคารส�านักงานให้บริษัท

ย่อยเช่า และเรียกเก็บค่า

บรกิารสาธารณปูโภค โดย

คิดตามสัดส่วนพื้นที่เช่า

และค�านวณราคาค่าเช่า

โดยเป็นราคาที่ตกลงกัน

ตามสัญญา ซึ่งใกล้เคียง

กับราคาตลาด สัญญาเช่า 

อาคารส�านักงานมีระยะ

เวลาปีต่อปี และ/หรือ ค่า

บรกิารอืน่ทีค่ดิระหว่างกนั

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 173 328 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 75 187 ,,

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 173 189 ,,

5. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 26 191 ,,

6. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน 

เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง - (3,966) ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

7. Jacy Foods Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางอ้อม 324 - บริษัทฯ ได ้แบ ่งพื้นที่

อาคารส�านักงานให้บริษัท

ย่อยเช่า และเรียกเก็บค่า

บรกิารสาธารณปูโภค โดย

คิดตามสัดส่วนพื้นที่เช่า

และค�านวณราคาค่าเช่า

โดยเป็นราคาที่ตกลงกัน

ตามสัญญา ซึ่งใกล้เคียง

กับราคาตลาด สัญญาเช่า 

อาคารส�านักงานมีระยะ

เวลาปีต่อปี และ/หรือ ค่า

บรกิารอืน่ทีค่ดิระหว่างกนั

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายยา เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 1,466 348 ,,

9. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม 2,371 1,100 ,,

10. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 155 18 ,,

11. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

    เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 1,735 2,293 ,,

12. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระป๋อง บริษัทย่อยทางตรง 3 79 ,,

13. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง (4) 189 ,,

14. BJC International 

    (Vietnam) Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางอ้อม 316 365 ,,

15. BJC Glass 

    Vietnam Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

3 - ,,

16. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

389 43 ,,

17. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 19 - ,,

18. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 63 651 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 68,185 65,042
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya Glass 

   Products Sdn Bhd

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรงของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

141 239 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริการสาธารณูปโภคจาก

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

รวมถึงค่าบริการอื่นที่คิด

ระหว่างกัน

2. Malaya-Vietnam 

   Glass Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อมของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

3 239 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 144 478

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 50

556 616 บริษัทฯ เรียกเก็บค ่ า

บริการสาธารณูปโภคจาก

บริษัทร ่วม รวมถึงค ่า

บรกิารอืน่ทีค่ดิระหว่างกนั

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

1,798 1,766 ,,

3. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก 

เศษวัสดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25

11,054 16,077 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 13,408 18,459

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะ

บรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

156 462 บริษัทย่อยได้รับส่วนลด

จากการซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปู

และ บริการจากบริษัทที่

เกี่ยวข้อง

2. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขายฝาก จ�านองจ�าน�า รับจ�าน�า 

จดทะเบียน รับโอน ท�าสัญญา

นิติกรรมใดๆเกี่ยวกับสิ่งปลูก

สร้างและเอกสิทธิ์ต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ/

หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- (3) บรษิทัย่อยได้รบัรายได้อืน่ ๆ  

จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

34 4,474 ,,

4. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,155 16,227 ,,

5. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 21 ,,

6. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่

   (1991)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

37 - ,,

7. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง ค้าน�้าตาล ผลิตภัณฑ์น�า้ตาล 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 41 ,,

8. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

5 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 2,387 21,222
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1.6 รายการขายสินทรัพย์ถาวร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 - บริษัทย่อยได้ขาย

สินทรัพย์ถาวรให้บริษัทที่

เกี่ยวข้อง

2. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 5 ,,

3. บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ 

   ดิเวลล็อปเม้นท์

บริหารอาคารชุด และรับเป็นที่

ปรึกษาให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

งานพาณิชกรรมการบริหาร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

10 - ,,

4. บมจ. ยูนิเวนเจอร์ ผลิตและจ�าหน่ายน�าเข้า 

ส่งออก สังกะสีอ๊อกไซด์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

35 - ,,

                                                        รวมทั้งสิ้น 48 5

2 รายการค่าใช้จ่าย
2.1 รายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 375,354 316,540 บรษิทัฯ ซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปู 

และบริการจาก บริษัท

ย่อย โดยราคาขายคดิจาก

ต้นทนุการได้มาของสนิค้า

และบรกิาร บวกก�าไรตาม

ที่ตกลงกัน

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 2,377,109 2,080,790 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 2,288,854 2,206,500 ,,

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 924,323 802,271 ,,

5. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม - 2 ,,

6. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 2,204 1,476 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 12,935 25,257 บรษิทัฯ ซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปู 

และบริการจาก บริษัท

ย่อย โดยราคาขายคดิจาก

ต้นทนุการได้มาของสนิค้า

และบรกิาร บวกก�าไรตาม

ที่ตกลงกัน

8. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม 1,014 1,381 ,,

9. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 225,001 323,052 ,,

10. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

    เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 5,180,557 6,112,245 ,,

11. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง - (2) ,,

12. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระป๋อง บริษัทย่อยทางตรง 18,529 66,075 ,,

13. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด

และ ผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 228,189 - ,,

14. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง - 114,728 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท

ย่อย เป็นที่ปรึกษาและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่บริษัทย่อยเป็นราคา

บวกก�าไรจากต้นทุนการ

ได้มาของบริการ

15. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 205,983 235,089 บริษัทฯ ซื้อขวดแก้ว จาก

บริษัทย่อยทางอ้อม ตาม

ราคาตลาดสุทธิหักก�าไร

ส่วนเพิ่มที่ได้มีการตกลง

กันระหว่างบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยทางอ้อม

                                                       รวมทั้งสิ้น 11,840,052 12,285,404

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก 

   โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 50

457,470 281,317 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซื้อสินค ้าส�าเร็จรูปและ

บรกิารจากบรษิทัร่วม โดย

ราคาขายคิดจากต้นทุน

การได้มาของสินค้าและ

บริการ บวกก�าไรตามที่

ตกลงกัน

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 49

29,217 31,000 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทร่วม

3. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษ

วัสดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดย บริษัท

ย่อยถือหุ้นร้อยละ 25

618,977 720,748 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซื้อสินค ้าส�าเร็จรูปและ

บรกิารจากบรษิทัร่วม โดย

ราคาขายคิดจากต้นทุน

การได้มาของสินค้าและ

บริการ บวกก�าไรตามที่

ตกลงกัน

                                                       รวมทั้งสิ้น 1,105,664 1,033,065

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. บจ. เทอราโกร จ�าหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 892 บริษัทย่อยเช่าที่ดินจาก

บริษัทที่ เกี่ยวข ้องตาม

ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็น

ราคายุติธรรม

2. บจ. พิเศษกิจ ขายส่งเศษแก้ว มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

365,678 372,622 บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริ ษั ท

ย่อย ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป

และบริการจากบริษัทที่

เกี่ยวข้อง โดยราคาขาย

คิดจากต้นทุนการได้มา

ของสินค ้ าและบริการ 

บวกก�าไรตามที่ตกลงกัน

3. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

9,280 9,524 ,,

4. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

54,850 33,771 ,,

5. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

4,486 4,670 ,,

6. บจ. ทีซีซี 

   โฮเทลคอลเล็คชั่น

โรงแรม ภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

24 91 ,,

7. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 53 ,,

8. บจ. ไทยดริ้งค์ ประกอบกิจการผลิต จ�าหน่าย

สุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

301 - ,,

9. บจ. เทอราโกร 

   เฟอร์ติไลเซอร์

ค้าส่งกากตะกอนชีวภาพที่เกิด

จากระบบน�้าเสีย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3,454 - ,,

10. บจ. สุรากระทิงแดง 

    (1988)

ผลิตและจ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

12 - ,,

11. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 - ,,



143

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

21,371 - บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริ ษั ท

ย่อย ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป

และบริการจากบริษัทที่

เกี่ยวข้อง โดยราคาขาย

คิดจากต้นทุนการได้มา

ของสินค ้ าและบริการ 

บวกก�าไรตามที่ตกลงกัน

13. บมจ. อินทรประกันภัย รับประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 2 ,,

                                                      รวมทั้งสิ้น 459,464 421,625

2.2 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 74,676 50,810 บรษิทัย่อย เรยีกเกบ็ค่าใช้

จ่ายในการขายและบรหิาร

จากบริษัทฯ

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 12,123 14,066 ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 1,346 3,197 ,,

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 11,315 7,608 ,,

5. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 9,900 4,931 ,,

6. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 302 4,594 ,,

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 902 4,504 ,,

8. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง - 1,237 ,,

9. บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค และ

บริโภค

บริษัทย่อยทางตรง - 1,547 ,,

10. บจ. ไทยฟลัวสปาร์ 

    แอนด์ มิเนอรัลส์

หยุดด�าเนินการ บริษัทย่อยทางตรง - 78 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

11. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

    เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 3,218 101 บรษิทัย่อย เรยีกเกบ็ค่าใช้

จ่ายในการขายและบรหิาร

จากบริษัทฯ

12. บจ. บีเจซี อินเตอร์

    เนชั่นแนล

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง - 58 ,,

13. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

    สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง - 2,142 ,,

14. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 77,567 127,770 ,,

15. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

7,452 4,044 ,,

16. BJC Glass Vietnam 

    Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

3 - ,,

17. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 265 - ,,

18. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด 

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 345 - ,,

19. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง - 327 ,,

20. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม (29) - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 199,385 227,014

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya-Vietnam Glass 

   Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อมของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

231 - บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 

เรียกเก็บค ่าใช ้จ ่ายใน

การขายและบริหารจาก 

บริษัทฯ

                                                       รวมทั้งสิ้น 231 -

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 50

6 - บริษัทร่วม เรียกเก็บค่าใช้

จ่ายในการขายและบรหิาร

จากบริษัทฯ

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกแข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

121 500 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 127 500

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะ

บรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

274 - บริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อย
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2. บจ. เทอราโกร จ�าหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

795 - บริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

3. บจ. เทอราโกร 

   เฟอร์ติไลเซอร์

ค้าส่งกากตะกอนชีวภาพที่เกิด

จากระบบน�้าเสีย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

(12) - ,,

4. บจ. สุรากระทิงแดง 

   (1988)

ผลิตและจ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

5. บจ. สุราบางยี่ขัน ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3 - ,,

6. บจ. ป้อมทิพย์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

11 - ,,

7. บจ. ป้อมนคร จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

7 - ,,

8. บจ. ป้อมเจริญ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 - ,,

9. บจ. ป้อมคลัง จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 - ,,

10. บจ. ป้อมพลัง จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 - ,,

11. บจ. ป้อมกิจ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 - ,,

12. บจ. ป้อมโชค จ�าหน่ายส่ง-ปลีกเบียร์ สุรา 

โซดา และน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 - ,,

13. บจ. ป้อมบูรพา ตัวแทนจ�าหน่ายสุราในประเทศ 

และต่างประเทศ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 - ,,

14. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�าหน่ายเบียร์ ไวน์ และเครื่อง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

15. บมจ. อินทรประกันภัย รับประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 6 ,,

16. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

34,117 27,003 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

17. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

12,226 9,307 บริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

18. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,299 415 ,,

19. บมจ. เบียร์ไทย (1991) ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

20. บจ. เบียร์ทิพย์ 

    บริวเวอรี่ (1991)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

5 26 ,,

21. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

120 - ,,

22. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

(6) - ,,

23. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

10 25 ,,

24. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

520 (1) ,,

26. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

40 - ,,

27. บจ. ไทยดริ้งค์ ประกอบกิจการผลิต 

จ�าหน่ายสุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,070 995 ,,

28. บจ. ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

24 - ,,

29. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์

    เชียล พร็อพเพอร์ตี้

    แมนเนจเม้นท์

รับบริหารอาคารส�านักงาน 

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

24 - ,,

30. บจ. ทีซีซี 

    โฮเทลคอลเล็คชั่น

โรงแรม ภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

433 563 ,,

31. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮ

    เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

63 - ,,

32. บจ. ทีซีซีซีแอล 

    นราธิวาส

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 - ,,

33. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ

    แอนด์สปอร์ตคลับ

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 36 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

34. บจ. ธนภักดี ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 80 บริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

35. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

4 - ,,

36. บจ. เอ็น.ซี.ซี.

    แมเนจเม้นท์ แอนด์

    ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการต่าง ๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 61 ,,

37. บจ. ทศภาค โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 3,975 ,,

38. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อ

การส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,596 - ,,

39. บจ. ริเวอร์ไซด์ 

    มาสเตอร์แพลน

ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน และ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4 - ,,

40. บจ. ธนสินธิ รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

96 - ,,

41. บจ. บ้านบึงเวชกิจ สถานพยาบาล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

6 - ,,

42. บจ. เวิร์ลด์ บุ๊ค 

    แอนด์ มีเดีย

ศูนย์อาหาร ให้เช่าพื้นที่ 

ให้เช่าห้องพัก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

61 - ,,

43. บจ. เอเชียติ๊กเฮาส์ ให้เช่าและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- - ,,

44. บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น 

    ออกาไนเซอร์

ให้บริการด้านการบริหารงาน

อาคาร และบริหารโครงการ

ต่าง ๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

45. บจ. น�ายุค ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

46. บจ. น�ารุ่งโรจน์ จ�าหน่ายส่งสุรา ที่ปรึกษาเกี่ยว

กับแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

47. บจ. น�ากิจการ ขาย / ส่ง / ปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

48. บจ. น�าเมือง ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - บริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

49. บจ. น�านคร จ�าหน่ายส่งสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

50. บจ. น�าพลัง ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

51. บจ. น�าธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

52. บจ. น�าทิพย์ จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โซดาและน�้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

53. บจ. ฮอร์ริซัน ฟอร์เวิร์ด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,254 - ,,

54. บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ ผู้รับเหมาติดตั้งและจัดสถานที่

แสดงนิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 55,089 42,791

2.3 รายการดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 138 863 บริษัทย่อยให้บริษัทฯ กู้

ยืมเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย

ก�าหนดจาก ต้นทุนการ

กู้ยืม และอัตราดอกเบี้ย

ท้องตลาด ณ วันที่ ขอกู้

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 8 - ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 240 137 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 3 120 บริษัทย่อยให้บริษัทฯ กู้

ยืมเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย

ก�าหนดจาก ต้นทุนการ

กู้ยืม และอัตราดอกเบี้ย

ท้องตลาด ณ วันที่ ขอกู้

5. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 2,463 4,932 ,,

6. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 4,841 4,594 ,,

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 4,300 4,504 ,,

8. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 2,926 1,237 ,,

9. บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

บริษัทย่อยทางตรง 1,766 1,547 ,,

10. บจ. ไทยฟลัวสปาร์ 

    แอนด์ มิเนอรัลส์

หยุดด�าเนินการ บริษัทย่อยทางตรง 106 78 ,,

11. บจ. บีเจซี 

    อินเตอร์เนชั่นแนล

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง - 61 ,,

12. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

    สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายสารเสริมผลิตภัณฑ์

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส�าอาง

และเคมีภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง 1,731 2,141 ,,

13. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง 23 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 18,545 20,214

2.4 รายการซื้อสินทรัพย์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 821 - บริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์

ถาวรจากบริษัทย่อย

                                                       รวมทั้งสิ้น 821 -
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2.5 รายการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะ

บรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

4,245 5,200 บริษัทย่อย ซื้ออะไหล่

และอุปกรณ์จากบริษัทที่

เกี่ยวข้อง

                                                       รวมทั้งสิ้น 4,245 5,200

2.6 รายการค่าลิขสิทธิ์และความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะ

บรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

19,264 24,892 บริษัทย่อยจ่ายค่าลิขสิทธิ์

ให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ

สิทธิด้านเทคโนโลยี

                                                       รวมทั้งสิ้น 19,264 24,892



151

3 รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 2,180 15 เป็นรายการลูกหนี้ 

การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจาก

การขายตามหัวข้อ

1.1 รายการรายได้จาก

การขาย

2. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 64 8 ,,

3. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 8,958 4,607 ,,

4. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอาง 

และลูกอม

บริษัทย่อยทางตรง 80 188 ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 573 171 ,,

6. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 325 192 ,,

7. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 123 445 ,,

8. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง - 1,339 ,,

9. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 1,346 2,474 ,,

10. BJC International 

    Company Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง 1,002 178 ,,

11. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 3,089 5,492 ,,

12. BJC International 

    (Vietnam) Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางอ้อม - 25 ,,

13. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 461 146 ,,

14. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

1,922 10,968 ,,

15. Jacy Foods Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางอ้อม - 121 ,,

16. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 1,972 27 ,,

17. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 3,983 681 ,,

18. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 24,558 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 50,636 27,077
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya-Vietnam Glass 

   Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อมของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

- 1,119 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

                                                       รวมทั้งสิ้น - 1,119

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

แข็ง

บริษัทร่วมโดย บริษัทถือ

หุ้นร้อยละ 49

1,109 2,483 เป็นรายการลูกหนี้การค้า 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

                                                       รวมทั้งสิ้น 1,109 2,483

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. อนันตศิริพัฒนา เป็นผู้จัดการและดูแลผล

ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ

จัดการทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 1 เป็นรายการลูกหนี้การค้า 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

2. บจ. อธิมาตร ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

35 39 ,,

3. บจ. บางนาพัฒนกิจ คลังสินค้า ให้บริการเก็บรักษา

สินค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 15 ,,

4. บมจ. เบียร์ไทย(1991) ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

54,092 70,864 ,,

5. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ 

   (1991)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

66,435 72,166 ,,

6. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ 

   (ประเทศไทย)

ผลิตเบียร์น�า้ดื่มและน�้าโซดา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

8,015 9,598 ,,

7. บจ. คริสตอลลา ปลูกอ้อย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

253 677 ,,

8. บจ. ธนสินธิ รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

17,711 3,361 ,,

9. บจ. เพิ่มค่าพาณิชย์ ขายส่ง ขายปลีกน�้าตาลทราย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 18 ,,

10. บจ. เฟื่องฟูอนันต์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

33 33 ,,

11. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

198 260 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

12. บจ. แก่นขวัญ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

19 44 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

13. บจ. กาญจนสิงขร ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

65 38 ,,

14. บจ. ล้านช้าง 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

99 283 ,,

15. บจ. ไลฟ์สไตล์ 

    ฟู้ดคอร์ทส

ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้

ลิขสิทธิเครื่องหมายการค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

13 16 ,,

16. บจ. หลักชัยค้าสุรา จ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

78 480 ,,

17. บจ. มงคลสมัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

35 33 ,,

18. บจ. นทีชัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

32 1,662 ,,

19. บจ. นอร์ธปาร์ค 

    กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

129 32 ,,

20. บจ. ปากซอง แคปปิตอล ถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

19 3 ,,

21. บจ. แพนอินเตอร์

    เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

น�าเข้า ขายส่ง กระดาษกรอง 

อะไหล่ และเครื่องจักร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 280 ,,

22. บจ. พิเศษกิจ ขายส่งเศษแก้ว มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 3 ,,

23. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัทที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

291 2,608 ,,

24. บจ. สุรากระทิงแดง 

    (1988)

ผลิตและจ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

96 80 ,,

25. บจ. เอส.เอส.การสุรา ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

46 40 ,,

26. บจ. แสงโสม ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

328 507 ,,

27. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหารแปร

สภาพจากพืชผลการเกษตร

เพื่อการส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4,733 12,718 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

28. บจ. สยามประชาคาร จัดสรรที่ดินและอาคาร ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 18 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

29. บจ. สีมาธุรกิจ จัดสรรที่ดิน มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

55 42 ,,

30. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

28 - ,,

31. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

545 97 ,,

32. บจ. เครืออาคเนย์ ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-เครื่อง

ใช้ส�านักงาน

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 29 ,,

33. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

820 33 ,,

34. บจ. สปอร์ต แอนด์ 

    รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

บริการเกี่ยวกับการกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 8 ,,

35. บจ. สุราบางยี่ขัน ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

2,815 601 ,,

36. บจ. สุราพิเศษทิพราช จ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

37 40 ,,

37. บจ. ทีซีซี แคปปิตอล 

    แลนด์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

660 156 ,,

38. บจ. ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล 

    พร็อพเพอร์ตี้

    แมนเนจเม้นท์

รับบริหารอาคารส�านักงาน 

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

457 1,171 ,,

39. บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

287 26 ,,

40. บจ. ทีซีซี 

    โฮเทลคอลเล็คชั่น

โรงแรม ภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

4,209 3,122 ,,

41. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป ลงทุนในตราสารทุน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

784 435 ,,

42. บจ. ทีซีซี 

    โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

53 105 ,,

43. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    คอมเมอร์เชียล

รับจ้างโฆษณา การพัฒนาและ

ขายโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

16 77 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

44. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

64 77 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

45. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

132 241 ,,

46. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขายฝาก จ�านองจ�าน�า รับจ�าน�า 

จดทะเบียน รับโอนท�า

สัญญานิติกรรมใดๆเกี่ยวกับสิ่ง

ปลูกสร้างและเอกสิทธิ์ต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

654 216 ,,

47. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    อินดัสเตรียล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 - ,,

48. บจ. ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

49. บจ. เทอราโกร 

    ไบโอ-เทค

ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ

ชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

10 20 ,,

50. บจ. เทอราโกร 

    เฟอร์ติไลเซอร์

ค้าส่งกากตะกอนชีวภาพที่เกิด

จากระบบน�้าเสีย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

667 2,798 ,,

51. บจ. เทอราโกร จ�าหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

370 1,197 ,,

52. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 144 ,,

53. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

95 55 ,,

54. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    มาร์เก็ตติ้ง

จ�าหน่ายสุราน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

45 26 ,,

55. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

16,587 7,512 ,,

56. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวด

แก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

798,456 873,471 ,,

57. บจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

    เอ็นเนอร์ยี่

ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ

ชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 3,985 ,,

58. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    โลจิสติก

ให้บริการขนส่ง และขนถ่าย

สินค้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

521 421 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

59. บจ. ธนภักดี ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

52 26 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

60. บจ. อุตสาหกรรมน�้าตาล

    สุพรรณบุรี

ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,348 1,762 ,,

61. บจ. น�า้ตาลทิพย์สุโขทัย ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,988 12,060 ,,

62. บจ. น�า้ตาลทิพย์

    ก�าแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

160 270 ,,

63. บจ. เทพอรุโณทัย ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

38 2,177 ,,

64. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,896 828 ,,

65. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ 

    แอนด์ดิสทิลเลอรี่

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

46 1,616 ,,

66. บมจ. ยูนิเวนเจอร์ ผลิตและจ�าหน่ายน�าเข้า ส่งออก 

สังกะสีอ๊อกไซด์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

349 261 ,,

67. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�าหน่ายเบียร์ ไวน์ และเครื่อง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

52 131 ,,

68. บจ. เวิร์ลด์ บุ๊ค 

    แอนด์ มีเดีย

ศูนย์อาหาร ให้เช่าพื้นที่ ให้เช่า

ห้องพัก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

745 1,121 ,,

69. บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง ผลิต จ�าหน่ายส่งอาหาร

ส�าเร็จรูป, กึ่งส�าเร็จรูป

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,678 869 ,,

70. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

23,966 1,495 ,,

71. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์  

    (2008)

ผลิต จ�าหน่ายส่งปุ๋ย สุรา และ

พัสดุบรรจุสุรา (ขวด)

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

9 209 ,,

72. บจ. สิริวนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

12 9 ,,

73. บจ. บ้านบึงเวชกิจ สถานพยาบาล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,979 5,498 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

74. บจ. ทศภาค โฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

28 6 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

75. บจ. กาแลไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ ให้บริการ

สาธารณูปโภคและบริการที่จอด

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

(70) 169 ,,

76. บจ. เซอร์วิสอัลลาย

    แอนซ์

รับจ้างบริหารลานจอดรถ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

177 3 ,,

77. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

37  16 ,,

78. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง ประกอบกิจการค้าน�้าตาล 

ผลิตภัณฑ์น�า้ตาล รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

131 329 ,,

79. บจ. พันธไมตรี ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

13 56 ,,

80. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ�าหน่ายปลีกอาหารและ

เครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

55 99 ,,

81. บจ. สุรเศรษฐ์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

11 - ,,

82. บจ. ที.ซี.ซี.

    เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ประกอบกิจการรับบริหารอาคาร

ที่พักอาศัย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

3 27 ,,

83. บจ. ทีซีซีซีแอล 

    นราธิวาส

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

70 1 ,,

84. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 1 ,,

85. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 1 ,,

86. บจ. บางนากลาส ผลิต จ�าหน่ายส่งขวดแก้ว มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 36 ,,

87. บมจ. อินทรประกันภัย รับประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

5 5 ,,

88. บจ. ผลมั่นคง ให้บริการรับปรึกษาทางธุรกิจ 

ให้บริการฝึกอบรม

เป็นผู้ถือหุ้น - 3 ,,

89. บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด 

    อินดัสเตรียล เอสเตรท

    (ระยอง) 

ประกอบกิจการนิคม

อุตสาหกรรม

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 27 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

90. บจ. ทิพย์สุโขทัย 

    ไบโอเอนเนอยี่

ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้าง

โรงงานเพื่อผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

560 157 เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

91. บจ. แอทมีเดียฟร้อนท์ ประกอบกิจการด้านการสื่อสาร 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์

ทุกประเภท

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

31 16 ,,

92. บจ. แอสเซท 

    เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอรี่

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

12 20 ,,

93. บจ. ทีซีซี พีดี 11 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1  27 ,,

94. บจ. เอ็น. ซี. ซี. 

    แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 

    ดิเวลลอปเม้นท์

ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

140 88 ,,

95. บจ. เอ็น.ซี.ซี. 

    เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์

ให้บริการด้านการบริหารงาน

อาคาร และบริหารโครงการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 23 ,,

96. บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ 

    ดิเวลลอปเม้นท์

บริหารอาคารชุด และรับเป็น

ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า 

พาณิชกรรมการบริหาร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

143 104 ,,

97. บจ. แกรนด์ ยูลีฟวิ่ง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  

ให้บริการทางธุรกิจ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

7 15 ,,

98. บจ. นอร์ม ออกแบบตกแต่งภายใน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

(1) (1) ,,

99. บจ. ริเวอร์ไซด์ 

    มาสเตอร์แพลน

ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน และ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

229 142 ,,

100. บจ. เอฟ แอนด์ บี 

     อินเตอร์เนชั่นแนล

ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม 

อย่างครบวงจรภายใน 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

56  27 ,,

101. บจ. ไอ ลอนดรี้ 

     เซอร์วิส

กิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

ซักอบรีดเสื้อผ้า และ

เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 14 ,,

102. บจ. ทีซีซี 

     ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ 

     รีสอร์ท

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2,326 2 ,,

103. บจ. โบดิห์ ทรี 

     แลนด์สเคป

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

201 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

104. บจ. วนา เบลล์ ทรี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

36 - เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

105. บมจ. เสริมสุข ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

200,970 - ,,

106. บจ. น�านคร  ขายส่ง ขายปลีกสุรา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทย่อย

49 - ,,

107. บจ. น�ายุค ขายส่ง ขายปลีกสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

30 - ,,

108. บจ. ทิพย์ก�าแพงเพชร 

     ไบโอเอนเนอยี่

โรงงานผลิตและจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

2,852 - ,,

109. บจ. เสริมสุข 

     เบเวอร์เรจ

ผลิตและจ�าหน่ายส่งเครื่องดื่ม

ทุกชนิด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

3,631 - ,,

110. บจ. เทอราโกร แลนด์ 2  ให้บริการจัดท�าสวนเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

2 - ,,

111. บจ. เมืองรีสอร์ทชะอ�า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

4 - ,,

112. บจ. ยูเรเซีย โฮเทลส์ 

      แอนด์ รีสอร์ทส์

บริการให้เช่าห้องพัก อาหาร

และเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

3,380 - ,,

113. บจ. นอร์ธ ปาร์ค 

     เรียลเอสเตท

 กิจการสนามกอล์ฟ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

40 - ,,

114. บจ. เจริญวรรณกิจ ตัวแทนจ�าหน่ายสุรา มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

2 - ,,

115. บจ. ทีซีซี 

     เวิ้งนาครเขษม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

2 - ,,

116. บจ. เทอราโกร แลนด์ 1 ให้บริการจัดท�าสวนเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

37 - ,,

117. บจ. เกษตรทิพย์(2010) ให้บริการจัดหาวัตถุดิบทางการ

เกษตรและปัจจัยการผลิตอื่น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

94 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

118. บจ. ควอลิตี้ 

      ไพน์แอปเปิล โปรดักส์

เป็นผู้ผลิตสับปะรดกระป๋อง และ

น�้าสับปะรดเข้มข้น

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

312 - เป็นรายการลูกหนี้การค้า  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาย

ตามหัวข้อ 1.1 รายการ

รายได้จากการขาย

119. บจ. วนา เบลล์ 

     การ์เด้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

6 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 1,233,075 1,101,727

4 รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 35,089 41,274 เป็นรายการเจ้าหนี้การ

ค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

ซื้อสินค้าและบริการ 

ตามหัวข้อ 2.1 รายการ

ซื้อสินค้าและบริการ

2. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 3,544 310 ,,

3. บมจ. อุตสาหกรรม 

   ท�าเครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 686,582 792,906 ,,

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 388,931 405,648 ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 19,831 28,396 ,,

6. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 158,708 155,857 ,,

7. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 345,258 313,588 ,,

8. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม  228 247 ,,

9. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง - 1 ,,

10. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company 

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อย 

ของบริษัทย่อยทางอ้อม

(1,378) 1,754 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

11. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม (115) 43,577 เป็นรายการเจ้าหนี้การ
ค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ซื้อสินค้าและบริการ 
ตามหัวข้อ 2.1 รายการ
ซื้อสินค้าและบริการ

12 บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย) 

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด 

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 73, 843    - ,,

13 บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 21 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 1,710,542 1,783,558

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
แข็ง

บริษัทร่วมโดย  
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49

3,947 6,081 เป็นรายการเจ้าหนีก้ารค้า  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ
สินค้าและบริการ  
ตามหัวข้อ 2.1 รายการ 
ซื้อสินค้าและบริการ

2. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย  

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50

153,681 207,259 ,,

3. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษ

วัสดุใช้แล้ว

บรษิทัร่วมโดย บรษิทัย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 25

637 66,592 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 158,265 279,932

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. พิเศษกิจ ขายส่งเศษแก้ว มีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัท

31,224 42,751 เป็นรายการเจ้าหนีก้ารค้า  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ
สินค้าและบริการ  
ตามหัวข้อ 2.1 รายการ 
ซื้อสินค้าและบริการ

2. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่าย

ภาชนะบรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

 1,098 1,068 ,,

3. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

33 - ,,

4. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

204 - ,,

5. บจ. ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกัน

และ(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วม

กันกับบริษัท

- 23 ,,

6. บจ. ไทยดริ้ง ประกอบกิจการ ผลิต จ�าหน่าย

สุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

92 - ,,

7. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   มาร์เก็ตติ้ง

จ�าหน่ายสุราน�าเข้าจาก

ต่างประเทศ

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

75 300 ,,

8. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

319 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 33,045 44,142
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5 รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 60,000 - บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้

ยมืเงนิระยะสัน้ โดยออก 

ตั๋วสัญญา ใช้เงินครบ

ก�าหนดเมื่อทวงถาม

โดยมอีตัราดอกเบีย้ตาม

อัตราในท้องตลาด

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง - 3,000 ,,

3. บจ. บีเจซี 

   อินเตอร์เนชั่นแนล

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง 87,700 1,286,000 ,,

4. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 106,000 - ,,

5. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง - 20,000 ,,

6. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง - 2,200 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 253,700 1,311,200

6 รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 91,200 123,700 บริษัทฯ กู้เงินจาก 

บริษัทย่อยโดยออกตั๋ว

สัญญาใช้เงินระยะ

สั้นชนิดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม โดยจ่ายอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราเดียว 

กับอัตราตลาด

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 9,672 31,000 ,,

3. บจ. ไทยฟลัวสปาร์ 

   แอนด์ มิเนอรัลส์

หยุดด�าเนินการ บริษัทย่อยทางตรง 5,300 5,300 ,,

4. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม -  242,000 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

5. บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค และ

บริโภค

บริษัทย่อยทางตรง 82,854 81,354 บริษัทฯ กู้เงินจาก 

บริษัทย่อยโดยออกตั๋ว

สัญญาใช้เงินระยะ

สั้นชนิดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม โดยจ่ายอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราเดียว 

กับอัตราตลาด

6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 213,985 186,000 ,,

7. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 239,800 248,300 ,,

8. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 55,142 69,250 ,,

9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง 2,400 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 700,353 986,904

7 รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 500,000 650,000 บริษัทฯ ให้บริษัทย่อย

กู้ยืมเงินระยะยาวและมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 4 ต่อปี

2. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง 1,000,000 1,000,000 ,,

3. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 80,000 80,000 ,,

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 411,000 150,000 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 1,991,0000 1,880,000
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8 รายการลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

   แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง - 3,172 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง 16,792 - ,,

3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

   สเปเชียลตี้ส์

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ บริษัทย่อยทางตรง 318 1,134 ,,

4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทย่อยทางตรง 1,170 125 ,,

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   เซลล็อกซ์

ผลิตกระดาษ บริษัทย่อยทางตรง 8,006 4,950 ,,

6. บมจ. อุตสาหกรรมท�า

   เครื่องแก้วไทย

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรง  24,574 14,668 ,,

7. บจ. คอสม่า เมดิคอล จ�าหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัทย่อยทางอ้อม 4,205 3,232 ,,

8. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง 2,523 - ,,

9. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี บริษัทย่อยทางอ้อม 4,981 1,027 ,,

10. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

    โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง - 4,083 ,,

11. บจ. บีเจซี 

    อินเตอร์เนชั่นแนล

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางตรง  237 20,173 ,,

12. BJC International 

    (Vietnam) Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยทางอ้อม 397 34 ,,

13. Jacy Foods Sdn Bhd ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางอ้อม  545 155 ,,

14. TBC-Ball Beverage 

    Can Vietnam Limited

ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

10 10 ,,

15. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company 

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

- 193 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

16. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง - 7 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

17. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางอ้อม 4,822 1,252 ,,

18. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม บริษัทย่อยทางตรง - 88 ,,

19. BJC Glass Vietnam 

    Limited

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อย

ของบริษัทย่อยทางอ้อม

139 132 ,,

20. บจ. เอเซียบุ๊คส ผู้ค้าและจ�าหน่ายหนังสือและ

นิตยสาร

บริษัทย่อยทางอ้อม 5,689 190 ,,

21. บจ. ดานอน แดรี่ 

    (ประเทศไทย)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโยเกิร์ตสด 

และผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าจากนม

บริษัทย่อยทางอ้อม 19 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 74,427  54,625

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya Glass 

   Products Sdn Bhd

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรงของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

683  601 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

                                                       รวมทั้งสิ้น 683  601
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสตกิแขง็ บริษัทร่วมโดย 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49

181 207 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

2. บจ. เบอร์ลี่ 

   เอเชียติ๊ก โซดา

น�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โซดาแอช

บริษัทร่วมโดย 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50

56 58 ,,

3. บจ. บีเจซี มารีน 

   รีซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์

ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุ้งและ

อุปกรณ์

บริษัทร่วมโดย 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50

8 8 ,,

4. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก 

เศษวัสดุใช้แล้ว

บรษิทัร่วมโดย บรษิทัย่อย

ถือหุ้นร้อยละ 25

570 2,397 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 815 2,670 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

   รีไซเคิล

จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

ขวดแก้ว

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

   3,048    4,562 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

2. บจ. กาแลไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ ให้บริการ

สาธารณูปโภคและบริการที่จอด

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

128 - ,,

3. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ

การบริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

230 16 ,,

4. บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ 

   ดิเวลลอปเม้นท์

บริหารอาคารชุด และรับเป็น

ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า

พาณิชกรรม การบริหาร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

40 29 ,,

5. บจ. คริสตอลลา ปลูกอ้อย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

193 62 ,,

6. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 89 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

7. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,276 - เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

8. บจ. ทศภาค โฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

72 - ,,

9. บจ. ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล 

   พร็อพเพอร์ตี้ 

   แมนเนจเม้นท์

รับบริหารอาคารส�านักงาน 

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

409 217 ,,

10. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขายฝาก จ�านองจ�าน�า รับจ�าน�า 

จดทะเบียน รับโอน ท�าสัญญา 

นิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับ

สิ่งปลูกสร้างและเอกสิทธิ์ต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

459 505 ,,

11. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป ลงทุนในตราสารทุน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

11 - ,,

12. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

12 - ,,

13. บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ 

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

11 - ,,

14. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    คอมเมอร์เชียล

รับจ้างโฆษณา การพัฒนาและ

ขายโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

มีกรรมการร่วมกัน 

และ (หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วม

กันกับบริษัท

44 - ,,

15. บจ. ทีซีซี 

    แคปปิตอล แลนด์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

326 152 ,,

16. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ 

    แมนเนจเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

212 - ,,

17. บจ. เทอราโกร จ�าหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

418 204 ,,

18. บจ. เทอราโกร 

    ไบโอ-เทค

ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ

ชีวภาพ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

8 1 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

19. บจ. เทอราโกร 

    เฟอร์ติไลเซอร์

ค้าส่งกากตะกอนชีวภาพที่เกิด

จากระบบน�้าเสีย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

395 187 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

20. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 359 ,,

21. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    โลจิสติก

ให้บริการขนส่ง และขนถ่าย

สินค้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

513 - ,,

22. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตแอลกอฮอล์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

9 6 ,,

23. บจ. ปากซอง แคปปิตอล ถือหุ้นในบริษัทอื่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

20 4 ,,

24. บจ. บางนากลาส ผลิต จ�าหน่ายส่งขวดแก้ว มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

59 - ,,

25. บจ. บางนาพัฒนกิจ คลังสินค้า ให้บริการเก็บรักษา

สินค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

14 - ,,

26. บจ. สยามประชาคาร จัดสรรที่ดินและอาคาร ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

20 - ,,

27. บจ. สิริวนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

28. บจ. ป้อมทิพย์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

 484 190 ,,

29. บจ. พรรณธิอร ลงทุนในบริษัทที่ท�าธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- (201) ,,

30. บจ. พรรณธิอร เทรดดิ้ง ประกอบกิจการค้าน�้าตาล 

ผลิตภัณฑ์น�า้ตาล รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,494 76 ,,

31. บจ. อุตสาหกรรมน�้าตาล 

    สุพรรณบุรี

ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

28 20 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

32. บจ. น�้าตาลทิพย์สุโขทัย ส่งออก ผลิตน�้าตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

287 248 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

33. บจ. น�้าตาลทิพย์

    ก�าแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน�า้ตาลทราย 

จ�าหน่ายส่ง-ปลีกน�้าตาลทราย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

206 50 ,,

34. บจ. เพิ่มค่าพาณิชย์ ขายส่ง ขายปลีกน�้าตาลทราย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 48 ,,

35. บมจ. ยูนิเวนเจอร์ ผลิตและจ�าหน่ายน�าเข้า ส่งออก 

สังกะสีอ๊อกไซด์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

55 149 ,,

36. บมจ. อาหารสยาม ผลิตและจ�าหน่ายอาหาร

แปรสภาพจากพืชผลการเกษตร

เพื่อการส่งออก

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

1,588 14 ,,

37. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

377 63 ,,

38. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

81 25,394 ,,

39. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1 - ,,

40. บจ. ทิพย์สุโขทัย 

    ไบโอเอนเนอยี่

ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้าง

โรงงานเพื่อผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

24 17 ,,

41. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�าหน่ายเบียร์ ไวน์และเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

119 25 ,,

42. บจ. ล้านช้าง 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

33 21 ,,

43. บจ. ริเวอร์ไซด์

    มาสเตอร์แพลน

ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน และ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

182 11 ,,

44. บจ. ลาสติกา ค้ายางดิบ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

11 6 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

45. บจ. ไลฟ์สไตล์ 

    ฟู้ดคอร์ทส

ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้

ลิขสิทธิเครื่องหมายการค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

74 6 เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

46. บจ. ทีซีซีซีแอล 

    นราธิวาส

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท 

3 - ,,

47. บจ. ทีซีซีซีแอล 

    นอร์ธ พาร์ค

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

2 - ,,

48. บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

43 10 ,,

49. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

5 - ,,

50. บจ. เอเชียติ๊กเฮาส์ ให้เช่าและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

25 - ,,

51. บจ. นอร์ธปาร์ค 

    กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

- 2 ,,

52. บจ. แอสเซท 

    เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอรี่

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

99 19 ,,

53. บจ. ไอ ลอนดรี้ เซอร์วิส กิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

ซักอบรีดเสื้อผ้า และ

เครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

41 - ,,

54. บจ. ผลมั่นคง ให้บริการรับปรึกษาทางธุรกิจ 

ให้บริการฝึกอบรม

เป็นผู้ถือหุ้น 5 - ,,

55. บจ. เบียร์ทิพย์ 

    บริวเวอรี่ (1991)

ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

36 - ,,

56. บจ. พิเศษกิจ ขายส่งเศษแก้ว มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท 

14 - ,,

57. บจ. สปอร์ต แอนด์ 

    รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

บริการเกี่ยวกับการกีฬา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท 

4 - ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

58. บจ. เทอราโกร แลนด์ 1  ให้บริการจัดท�าสวนเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

20 - เป็นรายการลูกหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ย

รับ ตามหัวข้อ 1.2 

และ/หรือ เงินปันผลรับ

ตามหวัข้อ 1.3 และ/หรอื

รายได้จากการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ตามหัวข้อ 1.4

และ/หรือรายได้อื่น 

ตามหัวข้อ 1.5

59. บจ. เทอราโกร แลนด์ 2 ให้บริการจัดท�าสวนเกษตร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

7 - ,,

60. บจ. โบดิห์ ทรี 

    แลนด์สเคป

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

180 - ,,

61. บจ. บ้านบึงเวชกิจ สถานพยาบาล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

90 - ,,

62. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    อินดัสเตรียล แอนด์ 

    โลจิสติกส์

รับจ้างบริหาร ให้บริการเป็นที่

ปรึกษาและบริหารโครงการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

9 - ,,

63. บจ. เอเชียติ๊ก 

    โฮเต็ล คอลเลคชั่น

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

4 - ,,

64. บจ. วนา เบลล์ การ์เด้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

130 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 13,689 32,561
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9 รายการเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

   โลจิสติกส์

บริการด้านพิธีการออกสินค้า 

คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

บริษัทย่อยทางตรง 1,446 - เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ

ตามหัวข้อ 2.2 รายการ

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

และ/หรือหัวข้อ 2.3

รายการดอกเบี้ยจ่าย 

และ/หรือหัวข้อ 2.4

รายการซื้ออะไหล่และ

อุปกรณ์

2. บจ. มัณฑนา จ�าหน่ายเครื่องส�าอางและ 

เครื่องจักรกล

บริษัทย่อยทางตรง 168 142 ,,

3. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องส�าอางและลูกอม บริษัทย่อยทางตรง - 1,501 ,,

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ผลิตอาหารว่าง บริษัทย่อยทางตรง - 664 ,,

5. บจ. ไทยฟลัวสปาร์ 

   แอนด์ มิเนอรัลส์

หยุดด�าเนินการ บริษัทย่อยทางตรง 9 9 ,,

6. บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

บริษัทย่อยทางตรง 2,258  1,476 ,,

7. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทย่อยทางตรง 24,627 10,959 ,,

8. บจ. บีเจซี รีเทล ค้าปลีก บริษัทย่อยทางตรง 243 - ,,

9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง บริษัทลงทุน บริษัทย่อยทางตรง 22 - ,,

10. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล 

    แอนด์ เทรดดิ้ง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 

ทางภาพ เครื่องเขียน และ

วัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อยทางตรง 282 - ,,

11. Thai Corp International 

    (Vietnam) Company 

    Limited

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อยของบริษัท

ย่อยทางอ้อม

4,091 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 33,146 14,751

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. Malaya Glass 

   Products Sdn Bhd

ผลิตภาชนะแก้ว บริษัทย่อยทางตรงของ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

229 - เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ

ตามหัวข้อ 2.2 รายการ

ค่าเช่าและบริการจ่าย

และ/หรือหัวข้อ 2.3

รายการดอกเบี้ยจ่าย 

และ/หรือหัวข้อ 2.4

รายการซื้ออะไหล่และ

อุปกรณ์

                                                       รวมทั้งสิ้น 229 -
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

691 811 เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ

ตามหัวข้อ 2.2 รายการ

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

และ/หรือหัวข้อ 2.3

รายการดอกเบี้ยจ่าย 

และ/หรือหัวข้อ 2.4

รายการซื้ออะไหล่และ

อุปกรณ์

2. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

164 154 ,,

3. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

919 833 ,,

4. บจ. ทีซีซี 

   โฮเทลคอลเล็คชั่น

โรงแรม ภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

68 - ,,

5. บมจ. อินทรประกันภัย รับประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

- 814 ,,

6. บจ. ธนสินธิ  รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

26 23 ,,

7. บจ. ไทยดริ้งค์ ประกอบกิจการ ผลิต จ�าหน่าย

สุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

1,150 28 ,,

8. บจ. ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

23 - ,,

9. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 

   แอนด์ รีสอร์ท

โรงแรมและภัตตาคาร มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ

บริษัท

5 - ,,

10. บจ. แสงโสม ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

7 - ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 3,053 2,663
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10 รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทย่อย

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

แข็ง

บริษัทร่วมโดย 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49

- 3 เป็นรายการสินทรัพย์

หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้น

จากรายได้ ตามหวัข้อ 1.5

2. บจ. แก้วกรุงไทย ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก 

เศษวัสดุใช้แล้ว

บริษัทร่วมโดยบริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 25

47,429 120,000 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 47,429  120,003

11 รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บจ. ไทยดริ้งค์ ประกอบกิจการ ผลิต จ�าหน่าย

สุรา เบียร์ โซดา

มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

3 1 เป็นรายการสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้น

จากรายได้ ตามหวัข้อ 1.5

2. บจ. ป้อมทิพย์ ผลิตสุรา มีกรรมการร่วมกันกับ

บริษัท

4 5 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 7 6

12 รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. Ball Corporation ผลิตและจ�าหน่าย

ภาชนะบรรจุภัณฑ์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

2,137 3,497 เป็นรายการหนี้สินหมุน 

เวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจาก

การซือ้อะไหล่และอปุกรณ์
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 26 เป็นรายการหนี้สินหมุน 

เวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจาก

รายการตามหัวข้อ 2.2 

รายการค่าใช้จ่ายขายและ

บริหาร

3. บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 152 ,,

4. บจ. อาคเนย์ประกันภัย ธุรกิจประกันวินาศภัย มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 245 ,,

5. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 461 ,,

6. บจ. กาแลไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ ให้บริการ

สาธารณูปโภคและบริการที่จอด

มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 5 ,,

7. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 2 ,,

8. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 14 ,,

9. บจ. พันธไมตรี ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 2 ,,

10. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ 

    แมนเนจเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 4 ,,

                                                       รวมทั้งสิ้น 2,137 4,408

13 รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

บริษัทร่วม

1. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสตกิแขง็ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 781 781 เป ็นรายการหนี้สินไม ่

หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้น

จากรายการ ตามหัวข้อ 

2.2 รายการค่าใช้จ่ายขาย

และบริหาร

                                                      รวมทั้งสิ้น 781 781
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ลงทุนเข้าถือหุ้นบริษัทต่างๆ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

7,038 7,038 เป ็นรายการหนี้สินไม ่

หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้น

จากรายการ ตามหัวข้อ 

2.2 รายการค่าใช้จ่ายขาย

และบริหาร

2. บจ. ที.ซี.ซี.

   คอมเมอร์เชียล 

   พรอ็พเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์

รับบริหารอาคารส�านักงาน 

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

270 295 ,,

3. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต เช่าพื้นที่และบริการ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 471 ,,

4. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จ�าหน่ายเบียร์ ไวน์ และเครื่อง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 51 ,,

5. บจ. บ้านบึงเวชกิจ สถานพยาบาล มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

717 717 ,,

6. บจ. ทีซีซี แลนด์ ขายฝาก จ�านองจ�าน�า รับจ�าน�า 

จดทะเบียน รับโอน ท�า

สัญญานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับ 

สิ่งปลูกสร้างและเอกสิทธิ์ต่างๆ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

345 345 ,,

7. บจ. โกลเด้นเวลธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการ

บริหารจัดการ

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 93 ,,

8. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ 

ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

194 194 ,,

9. บจ. กาแลไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ ให้บริการ

สาธารณูปโภคและบริการที่จอด

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 169 ,,

10. บจ. เซอร์วสิอลัลายแอนซ์ รับจ้างบริหารลานจอดรถ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

34 68 ,,

11. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์ ให้เช่าพื้นที่ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

(38) 194 ,,

12. บจ. ทีซีซี แลนด์ 

    ดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

38 76 ,,

13. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป ลงทุนในตราสารทุน มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 101 ,,
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มูลค่ารายการ 

(พันบาท)

ณ วันที่
รายละเอียดของ

รายการ
31 ธันวาคม 

2555

31 ธันวาคม 

2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

14. บจ. พันธไมตรี ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

- 68 เป ็นรายการหนี้สินไม ่

หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้น

จากรายการ ตามหัวข้อ 

2.2 รายการค่าใช้จ่ายขาย

และบริหาร

15. บจ. ฟู้ดแอนด์ฟัน จ�าหน่ายปลีกอาหารและ

เครื่องดื่ม

มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

68 118 ,,

16. บจ. สุรเศรษฐ์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

13 25 ,,

17. บจ. ที.ซี.ซี.

    เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ประกอบกิจการรับบริหารอาคาร

ที่พักอาศัย

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

(13) 51 ,,

18. บจ. บางนาพัฒนกิจ คลังสินค้า ให้บริการเก็บรักษา

สินค้า ให้เช่าคลังสินค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 25 ,,

19. บจ. บางนากลาส ผลิต จ�าหน่ายส่งขวดแก้ว มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 25 ,,

20. บจ. ไลฟ์สไตล์ 

    ฟู้ดคอร์ทส

ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้

ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

13 25 ,,

21. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

    โลจิสติก

ให้บริการขนส่ง และ

ขนถ่ายสินค้า

มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

200 200 ,,

22. บจ. ทีซีซี พีดี 11 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการร่วมกันและ 

(หรือ)ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับบริษัท

- 51 ,,

23. บจ. อาคเนย์แคปปิตอล ธุรกิจรถยนต์ มีกรรมการร่วมกัน

กับบริษัท

130 - ,,

                                                      รวมทั้งสิ้น 9,009 10,400
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นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นเช่นปกติการค้าทั่วไป รายการบัญชีระหว่าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ก�าหนดขึ้นตามนโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน ดังนี้ 

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา 

ขายสินค้าและบริการ บวกก�าไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการนั้น

ซื้อสินค้าและบริการ ราคาตลาดสุทธิจากก�าไรส่วนเพิ่มของบริษัท

เงินปันผลรับ ตามอัตราที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

ดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยก�าหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด

รายได้อื่น ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค�านวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยก�าหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด

ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินทรัพย์ถาวร ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าลิขสิทธิ์และความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มบริษัท

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ก�าหนด

นโยบายขัน้ตอนการอนมุตัไิว้อย่างชดัเจน ตลอดจนถงึรายการทีจ่ะต้องอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

 ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง 

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยการอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ 

ตรวจสอบได้ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว
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