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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้อง 

(ตามบัญชี 2) 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญและการท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BIGC”)  รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เข้าซื้อหุ้นสามัญของ BIGC ทั้งทางตรง (โดยการเข้าซื้อหุ้น BIGC จ านวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant 
International BV) และทางอ้อม (โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จ ากัด ซึ่งบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด ถือหุ้น BIGC เป็นจ านวนทั้งส้ิน 218,280,000 หุ้น) รวมเป็นหุ้น BIGC ทั้งส้ินจ านวน 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อย
ละ 58.55 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGC) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 252.88 บาท คิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 
122,160,663,488 บาท โดยมีข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายว่าจะช าระเป็นเงินสกุลยูโรท่ีอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเข้าท าสัญญา
จะท าการขายหุ้น ตามเงื่อนไขของสัญญาจะท าการขายหุ้นซึ่งบริษัท ทีซีซี  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“TCC” หรือ “ผู้ซื้อ”) ได้เข้า
ท ากับ Geant International BV (“Geant” หรือ “ผู้ขาย”) ไว้แทนบริษัท   ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (“สัญญาจะท า

การขายหุ้นBIGC”)  
2. ภายหลังจากที่การซื้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์ในวันที่มีการช าระราคาค่าหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งคาดว่า

จะเกิดขึ้นก่อนหรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะมีการได้มาซึ่งหุ้นใน BIGC จ านวนทั้งส้ิน 
483,077,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทั้งหมดของ BIGC ซึ่งเกินกว่าจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการ   ดังนั้น บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ต่อไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC โดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยข้างต้นจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(1)  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น BIGC ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 

(2) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งหุ้น BIGC จ านวนทั้งสิ้น 483,077,600 หุ้น ภายหลังจากที่ช าระราคา
ซื้อขายให้แก่ผู้ขายในวันที่การซื้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ ์ 

3. เข้าซื้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia Pte Ltd. (“C-Distribution Asia”) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,700,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของ C-Distribution Asia) จาก Cdiscount  International BV (บริษัทในกลุ่ม
เดียวกันกับ Geant) ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งส้ินจ านวน 21,523,762 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท  โดย 
เงื่อนไขตามสัญญาก าหนดให้ผู้ซื้อจะต้องช าระหนี้ที่ C- Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่
การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้ขาย  หนี้ดังกล่าวมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 6,251,491.24 ยูโร คิด
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เป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท)(รวมเรียกรายการซื้อหุ้นสามัญของ BIGC ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามข้อ 1. และรายการ
ซื้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia ตามข้อ 3.  ข้างต้นว่า “ธุรกรรมรายการซื้อหุ้น”) 

ธุรกรรมรายการได้มาซึ่งหุ้นใน BIGC และC-Distribution Asia ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่ง
กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
มีนัยส าคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่ค านวณตามเกณฑ์ของประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 474.652 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าท าธุรกรรมรายการได้มาซึ่ง
หุ้นใน BIGC และC-Distribution Asia  ทั้งนี้ การท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้นดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และ 
  (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  และผู้ถือหุ้น ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์  กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อร่วมกันแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทางอ้อม (Back 
Door Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของ BIGC จะยังคงมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และการเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการ
และอ านาจควบคุมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด  ดังนั้น บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้
พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  ใหม่อีกครั้งตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BIGC ทั้งทางตรงและทางอ้อม และหุ้นสามัญใน C-Distribution Asia 
ตามเงื่อนไขของสัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจาก Geant 
เข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้นกับ TCC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทในการ
ยื่นประมูลซื้อหุ้น BIGC ภายใต้เงื่อนไขทางดา้นราคาและเงือ่นไขอื่นตามที่บริษัทในฐานะตวัการก าหนด  โดยเมื่อ TCC เป็น

                                           
2  พิจารณาขนาดรายการข้างตน้จากงบการเงินฉบับล่าสดุของบริษัท (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2558) และ BIGC (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ณ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการและให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ผู้ชนะการประมูลและได้เข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้นในนามของ TCC เอง บริษัท ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้าซื้อหุ้น 
BIGC และ/หรือก าหนดให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้น ได้ตามหลักการของกฎหมายและนอกจากนี้สัญญาที่ท าขึ้นก็ได้
ระบุให้สิทธิแก่ TCC ในการแจ้งชื่อบริษัทในกลุ่มให้เป็นผู้เข้าซื้อหุ้นตามสัญญาได้ ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทข้างต้นจึงไม่ใช่
การเข้าท าธุรกรรมกับ TCC อันจะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ TCC ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1  

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้น การเข้าท ารายการ
จะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมรายการซื้อหุ้นจะด าเนินการเสร็จส้ินก่อนหรือ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  และภายหลังจากธุรกรรมรายการซื้อหุ้นเสร็จส้ิน บริษัทจะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของ BIGC ต่อไปตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการซื้อหุ้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจาก Geant  เข้าท าสัญญาจะท าการ
ขายหุ้นกับ TCC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทในการยื่นประมูลซื้อหุ้น 
BIGC ภายใต้เงื่อนไขทางด้านราคาและเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทในฐานะตัวการก าหนด  โดยเมื่อ TCC เป็นผู้ชนะการ
ประมูลและได้เข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้นในนามของ TCC เอง บริษัท ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้าซื้อหุ้น BIGC 
และ/หรือก าหนดให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้น ได้ตามหลักการของกฎหมายและนอกจากนี้สัญญาที่ท าขึ้นก็ได้
ระบุให้สิทธิแก่ TCC ในการแจ้งชื่อบริษัทในกลุ่มให้เป็นผู้เข้าซื้อหุ้นตามสัญญาได้ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทข้างต้นจึง
ไม่ใช่การเข้าท าธุรกรรมกับ TCC อันจะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ TCC ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  
 

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ัญญา 

1) รายการซื้อหุ้นใน BIGC เป็นจ านวน 264,797,600 หุ้น 
ผู้ซื้อ:  บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
ผู้ขาย:  Geant International BV  
ความสัมพันธ์: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 
 

2) รายการซื้อหุ้นใน BIGC โดยทางอ้อมเป็นจ านวน 218,280,000 หุ้น โดยการเข้าถือหุ้นท้ังหมด (202,000 หุ้น) ใน
เสาวนีย์ 
ผู้ซื้อ:  บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
ผู้ขาย: Geant International BV  (Geant International BV  จะด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ

เสาวนีย์ในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเพื่อขายให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) 
ความสัมพันธ์: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 
 

3) รายการซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น 
ผู้ซื้อ:  บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 

1.1 วันเดือนปทีี่เกดิรายการ   



 

 

หน้า 36 

ผู้ขาย:  Cdiscount International BV 
ความสัมพันธ์: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 
 

4) รายการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC  
ผู้เสนอซื้อ: บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
ผู้เสนอขาย: ผู้ถือหุ้นอ่ืนของ BIGC ทุกรายที่ตอบรับค าเสนอซื้อ  
ความสัมพันธ์: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 
 

1.3 ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 (1) ลักษณะของรายการ 

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIGC จ านวนรวมทั้งส้ิน 483,077,600 หุ้น โดยบริษัทจะมี
หน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
ภายหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น BIGC และส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ BIGC เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้น
ทั้งหมดของ BIGC  

หากรวมการได้มาซึ่งหุ้น BIGC ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้น BIGC ที่จะได้มาเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
BIGC ทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ที่บริษัทเสนอซื้อ จ านวนหุ้น BIGC ที่บริษัทจะ
ได้มาทั้งหมดจะเท่ากับ 825,000,000 หุ้น คิดเป็นราคาต่อหุ้น BIGC ไม่เกิน 252.88 บาท (ราคาเสนอซื้อหุ้น 
BIGC อาจจะมีการปรับลงตามจ านวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้น BIGC อาจได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ของ BIGC)  

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia เป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,700,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้ งส้ิน 
21,523,762 ยูโร (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท) โดยเงื่อนไขตามสัญญาก าหนดให้ผู้ซื้อจะต้องช าระหนี้ที่ 
C- Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้อมูล
ล่าสุดที่ได้รับจากผู้ขาย  หน้ีดังกล่าวมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท) 

 (2) ขนาดของรายการ 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ 

เกณฑก์าร
ค านวณ 

สูตร 
ขนาดรายการ 

การได้มาซึ่งหุ้น BIGC 
การได้มาซึ่งหุ้น  

C- Distribution Asia 
1. เกณฑ์
สินทรัพย์ที่

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการที่จะเข้า
ลงทุน x 100% 

= 19,083 ล้านบาท x 
100% 

ไม่สามารถค านวณได้
เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลงบ
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เกณฑก์าร
ค านวณ 

สูตร 
ขนาดรายการ 

การได้มาซึ่งหุ้น BIGC 
การได้มาซึ่งหุ้น  

C- Distribution Asia 
มีตัวตน มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ           12,606 ล้านบาท 

= 151.38% 
การเงินส าหรับปี 2558 

 รวมขนาดรายการ 151.38% 

2. เกณฑ์
ก าไรสุทธ ิ

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกิจการที่จะเข้า
ลงทุน x 100% 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

=  6,898 ล้านบาท x 
100% 
          2,663 ล้านบาท 
 = 259.02% 

= 4 ล้านบาท x 60% 
  2,663 ล้านบาท 

= 0.09% 

 รวมขนาดรายการ 259.11% 

3. เกณฑ์
มูลค่ารวม
ของสิ่ง 
ตอบแทน 

มูลค่ากจิการของกจิการที่จะเข้าลงทุน x 100% 
สินทรัพย์รวมของบรษิัทฯ 

=  208,626 ล้านบาท x 
100% 
                 44,187 

=   472.15% 

=(8 5 6 + 249) ล้ า น บ า ท  x 
100% 

44,187 

= 2.50% 
 รวมขนาดรายการ 474.65% 

 
หมายเหตุ  1. มูลค่าการได้มาซึ่งหุ้นของ BIGC จ านวน 208,626 ล้านบาทข้างต้นคิดจากสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นส่วนที่

เหลือทั้งหมดของ BIGC ตอบรับขายหุ้นตามค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในราคา
เสนอซื้อไม่เกินกว่า 252.88 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอซื้อหุ้น BIGC อาจจะมีการปรับลงตามจ านวนเงินปัน
ผลที่ผู้ถือหุ้น BIGC อาจได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ BIGC) 

 2. การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท และ 
BIGC  ในวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบ
ให้เข้าท ารายการและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้  

  2.1 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2558 

  2.2 ข้อมูลทางการเงินของ  BIGC พิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบส าหรับรอบระยะเวลา 
12 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 
ธุรกรรมรายการได้มาซึ่งหุ้นใน BIGC และ C-Distribution Asia ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่ง
กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามนัยของ ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดที่ค านวณตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 474.65เข้าข่าย
เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(1) จัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
(2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่าง

น้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ก าหนด  
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(3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้น และด าเนินการจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2)) 

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

 
 อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Back 

Door Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทไม่มี
นโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของ 
BIGC จะยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และการเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในคณะกรรมการและอ านาจควบคุมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด  ดังนั้น 
บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้งตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

 
1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

(1) หุ้นใน BIGC เป็นจ านวน 264,797,600 หุ้น โดยการเข้าซื้อหุ้นจาก Geant International BV  ตามสัญญาจะท า
การขายหุ้น BIGC  

(2) หุ้นใน BIGC โดยทางอ้อมเป็นจ านวน 218,280,000 หุ้น โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 202,000 หุ้น ในเสาวนีย์3 
(3) หุ้นใน BIGC เป็นจ านวนไม่เกิน 341,922,400 หุ้น โดยการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น 

(4) หุ้นสามัญของ C-Distribution Asia จ านวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น  
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ BIGC  

 BIGC เป็นผู้น าด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ประกอบด้วยรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 
125 สาขา ซุเปอร์มาร์เก็ต 55 สาขา ร้านสะดวกซื้อ 391 สาขา ร้านขายยา 163 สาขา และห้างสรรพสินค้า 
174 ห้าง บนพ้ืนท่ีให้เช่า 778,000 ตร.ม. 

 BIGC มีส่วนแบ่งการตลาด 43% ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจาก เทสโก ประเทศไทย 

 ในปี 2553 BIGC มีการซื้อกิจการคาร์ฟูร์ ประเทศไทย มูลค่า $1.2 พันล้านเหรียญ 

 BIGC เป็นเจ้าของหุ้นใน ซี-ดิสเค้าท์ (Cdiscount) ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของ C-Distribution Asia 

 C-Distribution Asia เป็นผู้ถือหุ้นใน ซี-ดิสเค้าท์ (Cdiscount) ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเว็บไซต์ 
www.cdiscount.co.th เพื่อให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 

 

ข้อมูลทั่วไปของ BIGC  

 ชื่อบริษัท บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 

 เบอร์โทรศัพท์ 0-2655-0666 

 เบอร์โทรสาร 0-2655-5801 

 ราคาพาร์ 10.00 บาท 

 ทุนจดทะเบียน 8,250,000,000.00 บาท 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 8,250,000,000.00 บาท 

 คณะกรรมการ 

1. นาย อัคนี ทับทิมทอง     ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

2. นาย โรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ประธานเจา้หน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

3. นาย ประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ กรรมการ 

4. น.ส. ร าภา ค าหอมรื่น กรรมการ 

5. นาย ฟิลิปป์ อลาคอน กรรมการ 

6. นาย กีโยม ฮมัเบิร์ต กรรมการ 

7. นาง โจซีลีน เดอ โคซาด กรรมการ 

8. นาง ดิแอน โคลิช กรรมการ 

9. นาย อัคเว โดดา กรรมการ 

10. นาย กาเบรียล นาอูร ี กรรมการ 

11. นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่ กรรมการ 

12. นาย วชัรา ตันตรยิานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13. นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการอิสระ 

14. นาย สรร วิเทศพงษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ 
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ข้อมูลทั่วไปของ C-Distribution Asia  

ส านักงานตั้งอยู่ที่ 50 Raffles Place #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 
 

1.5 มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด 

มูลค่าส่ิงตอบแทนทั้งหมด:  

(1) หุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIGC จ านวนรวมทั้งส้ิน 483,077,600 หุ้น ที่จะเข้าซื้อตามสัญญาจะท า
การขายหุ้น BIGC ในราคา 252.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินที่ต้องช าระจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 122,160,663,488 
บาท โดยมีข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายว่าจะช าระเป็นเงินสกุลยูโรท่ีอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเข้าท าสัญญาจะท าการ
ขายหุ้น 
นอกจากการช าระราคาซื้อขายหุ้นให้แก่ Geant International BV แล้ว สัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC ยัง
ก าหนดให้ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนเท่ากับจ านวน “เงินสดสุทธิ” คงเหลือ (ค านวณจากจ านวน
สินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียน) ในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จ ากัด ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 
(ตามที่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันท าการ) โดยการช าระเงินในส่วนน้ี สัญญาจะท าการขายหุ้นก าหนดให้
ช าระแก่ผู้ขายเป็นเงินสกุลยโูรท่ีอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีได้รับแจ้งจ านวน “เงินสดสุทธิ” ดังกล่าวจากผู้ขาย (ตาม
ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้ขาย บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จ ากัด มี “เงินสดสุทธิ” คงเหลือเป็นจ านวนทั้งส้ินประมาณ 
2,141.41 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริงอาจเปล่ียนแปลงตามสถานะทางการเงินของบริษัท เสาวนีย์
โฮลดิ้งส์ จ ากัด ณ วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์) 
 

(2) หุ้นสามัญใน BIGC เป็นจ านวนท้ังส้ิน 341,922,400 หุ้นทีจ่ะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ในราคา
เสนอซื้อไม่เกิน 252.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 86,465,336,512 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
BIGC ทุกรายตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเสนอซื้อ (ราคาเสนอ
ซื้อหุ้น BIGC อาจจะมีการปรับลงตามจ านวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของ BIGC  อาจได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ BIGC) 
 

(3) หุ้นสามัญของ C- Distribution Asia เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินจ านวน 21,523,762 
ยู โร (คิดเป็นเงินประมาณ  856 ล้านบาท) โดยเงื่อนไขตามสัญญาก าหนดให้ ผู้ซื้ อจะต้องช าระหนี้ที่                     
C- Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้อมูล
ล่าสุดที่ได้รับจากผู้ขาย  หน้ีดังกล่าวมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท) 
 

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIGC ตามสัญญาจะท าการขาย
หุ้น BIGC และหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia เป็นไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของหุ้นสามัญของ BIGC ที่ได้จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ธุรกรรมรายการการซื้อหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังนี้ 

 บริษัทจะมีช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

 บริษัทจะมีช่องทางในการกระจายสินค้าของบริษัท  

 การเข้าซื้อหุ้น BIGC เป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในส่วนของธุรกิจค้าปลีก 

 เพื่อขยายขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีจุดยืนที่ดีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

 เพื่อประหยัดเงินทุน และสร้างโอกาสในการท าก าไรในอนาคตของบริษัท รวมทั้งการเริ่มต้นสร้างธุรกิจด้านอื่น ๆ 
ของบริษัท 

1.8 แหล่งที่มาของเงินทุนส าหรับการเข้าท ารายการ 

ในกรณีที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยเข้าท าธุรกรรมรายการการซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยจะกู้ยืมเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนในการเข้าท ารายการ ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีการเพิ่มทุนของบริษัท ในจ านวนและสัดส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช าระคืนหนี้กู้ยืมข้างต้น  ซึ่งจะต้องมีการน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
อีกครั้ง 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า BIGC เป็นกิจการที่มีศักยภาพ มีผลการด าเนินงานที่ดีและจ่ายปัน
ผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้น าด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย การเข้าซื้อหุ้น BIGC จึง
เป็นขั้นตอนส าคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างการขยายธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ท าให้บริษัทมี
ช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น และช่วยต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งราคาซื้อขายเป็นราคาที่
เหมาะสม ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการข้างต้น 

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของ BIGC อีกทั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของซี-ดิสเค้าท์ (Cdiscount) ประเทศไทย มีแนวโน้มการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการข้างต้น 



 

 

หน้า 42 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นจ านวน 2 ราย เพื่อร่วมกันให้ความเห็นการเข้าท ารายการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความส าคัญกับ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ 

 1.10 การขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัท  
 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจการต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการท า
รายการครั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
อยู่ในที่ประชุม 

 
1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัททุกรายมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 
1.12 การอนุมัติการท ารายการ 

  บริษัทจะเข้าท ารายการได้ต่อเมื่อบริษัทปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(1) จัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ก าหนด  

(3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้น และด าเนินการจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2)) 

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

 
 อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Back 

Door Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทไม่มี
นโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของ 
BIGC จะยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และการเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในคณะกรรมการและอ านาจควบคุมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด  ดังนั้น 
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บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้งตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

2.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่สารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุน้ 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท ได้สอบทาน
ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และได้ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ 

3.  คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้น  โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท  และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้
เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 โปรดดูรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี  3) 

4.  หนี้สินของบริษัท 

4.1  ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย 

 ตราสารหนี้ท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
ประเภทหุ้นกู้   : หุน้กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป 
อายุของหุ้นกู ้ : 5 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ 
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท (หน่ึงพันล้านบาท) 
จ านวนของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : 1,000,000,000 หน่วย (หน่ึงพันล้านหน่วย) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
ราคาทีเ่สนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
วันท่ีออกหุ้นกู ้  : 31 พฤษภาคม 2554 

วันครบก าหนดไถ่ถอน : 31 พฤษภาคม 2559 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 
การช าระคืนเงินต้น : ช าระคืนเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอน 
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การช าระดอกเบี้ย : ช า ระดอก เบี้ ยทุ ก  ๆ  6 เดื อน  ในวันที่  31 พ ฤษภาคม  และ  30 
พฤศจิกายนของทุกปี  โดยเริ่มช าระดอกเบี้ยครั้งแรก ในวันที่  30 
พฤศจิกายน 2554 

การไถ่ถอนหุ้นกู ้ : การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระท าในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยช าระเงินต้น
ต า ม มู ล ค่ า หุ้ น กู้ เพี ย ง ค รั้ ง เดี ย ว  พ ร้ อ ม ทั้ ง ด อ ก เบี้ ย หุ้ น กู้ 
งวดสุดท้ายที่จะต้องช าระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 

การซื้อคืนหุ้นกู ้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จาดตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้น
กู้ดังกล่าวระงับลง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ
เพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบยีน : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
การจดัอันดับความน่าเชื่อถือ : “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 

   
2) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

- ไม่มี - 

4.2  ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และภาระการ
น าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ประเภทเงินกู ้ ยอดหนี้ (ล้านบาท) หลักประกัน 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3,668.4 ไม่มี 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,853.0 ไม่มี 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7,454.0 ไม่มี 

รวม 13,975.4  

4.3  ยอดรวมหนี้สินอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และภาระการน าสินทรัพย์เป็น
หลักประกัน 

ประเภทหนี้สนิ ยอดหนี้ (ล้านบาท) หลักประกัน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 7,554.3 ไม่มี 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 208.7 ไม่มี 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 29.2 ไม่มี 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 463.8 ไม่มี 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 603.9 ไม่มี 
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ประเภทหนี้สนิ ยอดหนี้ (ล้านบาท) หลักประกัน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 115.0 ไม่มี 

รวม            8,974.9  

4.4  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

บริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากเงินกู้ระยะส้ันจากธนาคารและสถาบันการเงิน ตามสัญญาในการสนับสนุนทาง
การเงินจากธนาคารและสถาบันการเงนิเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการเข้าท าธุรกรรมรายการซื้อหุ้น BIGC จากผู้ขาย โดย
วีธีการเข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท าค าเสนอ
ซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดใน BIGC และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia 

5.  ข้อมูลของบริษัท 

5.1  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท 
    (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทเป็นบริษัทชั้นน า ซึ่งมีฐานการผลิต การตลาด การจัดจ าหน่าย การลงทุนครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และสิงคโปร์ ซึ่งจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยมูลค่าตามราคาตลาด 55,727.74  ล้านบาท (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558) ในปี 2558 บริษัทมี
ยอดขาย 42,893 ล้านบาท โดยธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 4 กลุ่มสินค้าและบริการ ได้แก่  

• กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง  
• กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์

ซึ่งท าจากนม โยเกิร์ต สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู และเครื่องส าอาง) และสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน (กระดาษทิชชู่
และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด)  ให้บริการด้านพิธีการน าเข้าส่งออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) 
และคลังสินค้า  รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศ ธุรกิจการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศเวียดนาม โรงงานเต้าหู้อิจิบัง  

• กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือทางการแพทย์  ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค ได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและโครงเหล็ก
เสาไฟฟ้าแรงสูงชุบสังกะสี 

• กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ด้านหนังสือและนิตยสาร ร้านหนังสือเอเชียบุ๊ค  เครื่องเขียนและเครื่ องใช้ส านักงาน 
ร้านโอเกนกิ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ร้านสะดวกซื้อ B’smart ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอื่น ๆ 

(2) แนวโน้มธุรกิจของบริษัท 
 ในปี 2558 ที่ผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ท าให้ประชาชนมีการระมัดระวังการใช้จ่าย ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ปัญหาภาคการเกษตรที่ตกต่ า รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ละกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท ยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ทั้งในตลาดเดิมและแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญในการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งสร้างผลก าไรให้สูงขึ้นโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อ
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บริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจ
เดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการเติบโตจากปีที่ผ่านมาในอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.9% มียอดขายและรายได้อยู่ที่  42,893 
ล้านบาท โดยการเติบโตของยอดขายมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ทั้งธุรกิจแก้วและธุรกิจกระป๋องที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ ากัด (บริษัทย่อยที่ บีเจซี ถือหุ้นร้อยละ 50) ได้
ท าการเพิ่มก าลังการผลิตฝากระป๋องอีก 850 ล้านฝาต่อปี  ส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค บริษัทได้มีการได้
ท าการปรับแผนธุรกิจของบีเจซี ดานอน แดรี่ จ ากัด โดยบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากัดได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมด ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้วใน บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จ ากัด และได้มีการเปล่ียนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไทย 
แดรี่ จ ากัด โดยมีผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทาง
บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่พร้อมพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 21.4% ของรายได้ของบริษัท โดยเป็นการเติบโตหลัก ๆ มา
จากประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มีความพร้อมในการขยายและวางแผนที่จะเชื่อมโยงธุรกิจไปสู่การเติบโตใน
ภูมิภาคต่อไป 

5.2 สรุปข้อมูลทางการเงินใน ปี 2556 - 2558 ประกอบค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

(1) สรุปข้อมูลทางการเงิน 

(1.1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย ์

งบการเงนิรวม 

จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556   
(ปรับปรุงใหม่) 

2557   
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

สินทรัพยห์มนุเวียน      
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,378,762 1,123,405 1,130,363 
  ลูกหนี้การคา้  7,365,134   7,856,002   8,626,573  
  ลูกหนี้อื่น  1,298,540   1,344,579   1,144,105  
  เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้อง

กัน 
-    -     120,000  

  สินค้าคงเหลือ  7,972,229   7,410,411   7,243,642  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  72,071   28,520   115,634  
  รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 18,086,736  17,762,917  18,380,317 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  86,561   83,231   84,479  
 เงินลงทุนในการร่วมคา้  3,420,464   3,399,037   3,313,435  
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น  27,681   52,400   22,400  
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สินทรัพย ์

งบการเงนิรวม 

จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556   
(ปรับปรุงใหม่) 

2557   
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

  สิทธิการเชา่  498,705   475,809   456,857  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  106,555   122,425   112,625  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  16,739,191   18,042,065   18,589,281  
  ค่าความนิยม  2,187,538   2,187,538   2,187,538  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  672,716   607,442   714,797  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  507,720   517,671   557,534  
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  176,505   177,799   281,294  
  รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน  24,423,636   25,665,417   26,320,240  
  รวมสินทรัพย์  42,510,372   43,428,334   44,700,557  

 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556   
(ปรับปรุงใหม่) 

2557   
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

หนี้สนิหมุนเวียน      
  เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  3,385,387   5,529,312   3,668,382  
  เจ้าหน้ีการคา้  4,852,196   4,647,329   4,787,677  
  เจ้าหน้ีอื่น  3,094,035   2,826,392   2,766,653  
  เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน

หน่ึงป ี
 536,697   2,752,517   2,853,040  

 หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  1,597,212   1,899,592  999,767  
  ภาษีเงินได้คา้งจา่ย  220,817   217,549   208,743  
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  32,212   331,111   29,229  
  รวมหนีส้ินหมุนเวียน  13,718,556   18,203,802   15,313,491  
หนี้สนิไมห่มุนเวียน     
  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  7,338,851   5,051,023   7,454,026  
 หุ้นกู้  2,898,113   999,539  - 
  หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  452,238   454,358   463,824  
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  624,778   581,593   603,852  
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  124,040   121,038   114,997  
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หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556   
(ปรับปรุงใหม่) 

2557   
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

 รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  11,438,020   7,207,551   8,636,699  
 รวมหนีส้ิน  25,156,576   25,411,353   23,950,190  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น    
    ทุนจดทะเบยีน  1,668,125   2,014,389   2,014,389  
    ทุนที่ออกและช าระแล้ว  1,590,441   1,592,221   1,592,221  
 ส่วนเกินทุน    
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  3,865,045   3,952,387   3,952,387  
    ส่วนต่ ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

การ  ควบคมุเดียวกัน 
 

(544,761) 
 

(544,761) 
 

(544,761) 
 ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
 

(172,762) 
 

(173,919) 
 

(173,919) 
    ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 36,868  36,868  36,868  
    ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ของ

บริษัท     
ที่ถือโดยบริษัทย่อย 

 
32,174  

 
32,174  

 
32,174  

 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 115,444  177,705  253,717  
 ก าไรสะสม    
    จัดสรรแล้ว    
       ทุนส ารองตามกฎหมาย 166,813  166,813  201,439  
       ทุนส ารองเพือ่ขยายกจิการ 87,400  87,400  87,400  
    ยังไม่ไดจ้ัดสรร 9,510,972  9,974,941  11,776,838  
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (120,270) (304,459) (151,798)  
 รวมส่วนของบริษัท  14,567,364   14,997,370   17,062,566  
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,786,432  3,019,611  3,687,801  
 รวมส่วนของผู้ถือหุน้  17,353,796   18,016,981   20,750,367  
 รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้  42,510,372   43,428,334   44,700,557  
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 (1.2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

งบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556(1) 
2557   

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

รายได้       
  รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 42,226,368   41,695,229   42,892,783  
  ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธ ิ  101,805   11,529   116,130  
  เงินปันผลรับ  6,202  -    -    
  ดอกเบี้ยรับ 15,275   16,297   21,451  
  รายได้อื่น  489,772   676,640   1,478,853  
  รวมรายได้  42,839,422   42,399,695   44,509,217  
(1) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไมไ่ด้ท าการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 

 ค่าใช้จ่าย    
  ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 32,131,330   32,362,612   33,071,258  
  ค่าใช้จา่ยในการขาย 4,468,380   4,611,663   4,756,260  
  ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 2,548,213   2,399,615   2,423,133  
  ต้นทุนทางการเงิน  575,180   555,636   492,514  
  รวมค่าใช้จ่าย  39,723,103   39,929,526   40,743,165  
  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 
64,931  (2,330)  1,248  

  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ 

- (23,895)  85,850  

  ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 3,181,250  2,443,944  3,853,150  
  ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้ (566,584) (397,782) (400,074) 
ก าไรส าหรับป ี  2,614,666   2,046,162   3,453,076  
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่     
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก าไร 
   หรือขาดทนุในภายหลัง 

   

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

- (27,978) - 

 ภาษีเงินได้เกีย่วกับรายการท่ีต้องไม่จัดประเภท
รายการใหมใ่นภายหลัง 

 
- 

 
5,596  

 
- 

  - (22,382) - 
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งบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556(1) 
2557   

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก าไร 
   หรือขาดทนุในภายหลัง 

   

 ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า - (35,439) (23,335) 
 ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเส่ียง

กระแสเงินสด 
- (138,424)  130,053  

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 127,000 (23,454)  194,340  
(1) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่ได้ท าการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 

 

 ภาษีเงินได้เกีย่วกับรายการท่ีต้องจัดประเภท
รายการใหมใ่นภายหลัง 

 
- 

 
18,588  

 
(17,512) 

  127,000 (178,729) 283,546  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับป ี - สุทธิ
จากภาษ ี

127,000 (201,111) 283,546  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี 2,741,666 1,845,051 3,736,622  
ส่วนของก าไรที่เป็นของ    
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 2,425,974 1,679,502  2,791,729  
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 188,692 366,660  661,347  
ก าไรส าหรับป ี 2,614,666 2,046,162 3,453,076  
ส่วนของก าไรเบด็เสร็จรวมทีเ่ป็นของ     
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 2,552,974 1,473,017 2,944,391 
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 188,692 372,034 792,231 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี 2,741,666 1,845,051 3,736,622 
  ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.53 1.06 1.75 

(1) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่ได้ท าการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 
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(1.3) งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิ (หน่วย : พันบาท) 

2556(1) 
2557   

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,908,302 4,396,033 4,693,183  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (4,867,131) (3,284,164)  (1,611,052)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 651,369 (1,351,844) (3,151,067) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ (307,460) (239,975) (68,936)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 1,779,971 1,123,405  1,130,363  

(1) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่ได้ท าการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 

 
(2) ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 และส าหรับปี 2557 
 ภาพรวมผลประกอบการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
บริษัทรายงานรายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการส าหรับไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 11,771 ล้านบาท เติบโต 5.2% 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดยีวกันในปีที่แล้ว โดยการเติบโตมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ยอดขายและรายได้
ค่าบริการไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 โดยการเติบโตหลักมาจากกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง เนื่องจากไตรมาส 4 เป็นฤดูกาลขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และจากกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางเวชภัณฑ์ เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐมีการอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายมากขึ้นในไตรมาส 4/58 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการประจ าปี 2558 อยู่ที่ 42,893 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 2.9% 
เมื่อเทียบกับยอดขายและรายได้คา่บริการปีที่แล้ว โดยการเติบโตของยอดขายมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
เป็นหลัก 

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นต้นของไตรมาส 4/58 เท่ากับ 2,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และเพิ่มขึ้น 

6.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เศษแก้ว เยื่อกระดาษใยส้ัน เศษกระดาษ น้ ามัน
ปาล์ม และต้นทุนพลังงานท่ีลดลง ในกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค  

อัตราก าไรขั้นต้นของไตรมาส 4/58 เท่ากับ 21.5% ลดลง 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาส 
4/57 ที่ 21.8% และลดลง 1.4% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าไรขั้นต้นในไตรมาส 3/58 ที่ 22.9% จากสัดส่วนการขายที่
เปล่ียนไปในกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค  

 ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2558 เท่ากับ 9,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุน
วัตถุดิบลดลง เช่น เศษแก้ว น้ ามันปาล์ม และพลังงาน ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2558 เท่ากับ 22.9% เพิ่มขึ้น 
0.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เศษแก้ว น้ ามันปาล์ม และต้นทุนพลังงานท่ีลดลง  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของไตรมาส 4/58 เท่ากับ 1,674 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 

1,100 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 574 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 1.6% จากไตร
มาส 4/57 และลดลง 10.3% จากไตรมาส 3/58 โดยเป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2558 เท่ากับ 7,179 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย 4,756 
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,423 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น  2.4% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในช่วง 3 ไตร
มาสแรกของปี 2558 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 4/58 เท่ากับ 693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.8% จากไตรมาส 4/57 ส่วนใหญ่มาจาก

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคา
วัตถุดิบ เช่น เศษแก้ว เยื่อกระดาษใยสั้น เศษกระดาษ น้ ามันปาล์ม และต้นทุนพลังงานท่ีลดลง  

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 4/58 ลดลง 16.0% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจากในไตรมาส 
3/58 มีรายได้อื่นจากการลดลงของหนี้สินที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายช าระให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมภายใต้สัญญาซื้อ
ขายธุรกิจ จ านวนเงิน 344 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว จะส่งผลให้ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นจากการ
ด าเนินงานตามปกติในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 37.9% จากไตรมาส 3/58 ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นส าหรับปี 2558 เท่ากับ 2,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 
เนื่องจากก าไรจากการต่อรองราคาจากการซื้อหุ้นในบริษัท ไทย แดรี่ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 343 ล้านบาท ในไตรมาส 2/58 
และจากการที่บริษัทมีรายได้อื่นจากการลดลงของหนี้สินที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายช าระให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม
ภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกิจ จ านวนเงิน 344 ล้านบาท ในไตรมาส 3/58 และจากรายการพิเศษในไตรมาส 4/58 จ านวนเงิน 
29.7 ล้านบาท ถึงแม้จะหักรายการพิเศษ 3 รายการออก บริษัทยังมีก าไรที่เติบโตดีขึ้น เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตที่
ลดลงและความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ ส้ินไตรมาส 4/58 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.15 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.72 เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าว อยู่ในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/57 ทั้งนี้ 
เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ยังคงอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ากว่าระดับท่ีก าหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า 
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 สรุปผลประกอบการจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 4,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตจากทั้งธุรกิจแก้วและธุรกิจกระป๋องที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในและ

ต่างประเทศ และยอดขายในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจากไตรมาส 4 เป็น

ฤดูกาลขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วมีการเติบโตจากเบียร์ช้างขวดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์กระป๋องมีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

5.3%เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุน

การผลิตปรับตัวลดลงจากราคาเศษแก้วและพลังงาน จึงส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น ในขณะท่ีก าไรสุทธิในไตรมาส 4/58 

ลดลง 9.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องมีอัตราก าไรสุทธิลดลง ในขณะที่ธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์แก้วมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น  

ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2558 เท่ากับ 17,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% จากปี 2557 

โดยการเติบโตมาจากทั้งธุรกิจแก้วและธุรกิจกระป๋อง 

ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2558 เท่ากับ 1 ,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

38.1% จากปี 2557 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจแก้วและธุรกิจกระป๋อง ประกอบกับต้นทุนการผลิตปรับตัว

ลดลงจากราคาเศษแก้วและพลังงาน จึงส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว  
ในไตรมาส 4/58 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว มียอดขายที่ 2 ,668 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 

55.0% ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/57 และ

เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนรายได้

จากการขายบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2558 เท่ากับ 9,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่

เพิ่มขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และไตรมาส 3/58 และก าไรสุทธิ

ส าหรับผู้ถือหุ้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและ

พลังงานท่ีลดลง 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง 
ในไตรมาส 4/58 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง มียอดขายที่ 2 ,195 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน

ประมาณ 45.0% ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/57 
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และเพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 จากการเติบโตในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย อีก

ทั้งการเติบโตของยอดขายในประเทศเวียดนามที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเครื่องดื่มอัดลม ส่วนรายได้จากการขายบรรจุ

ภัณฑ์กระป๋องในปี 2558 เท่ากับ 7,859 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจาก

ยอดขายทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในไตรมาส 4/58 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และไตรมาส 3/58 

เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในปี 2558 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ

ไทยและประเทศเวียดนาม 

 

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในไตรมาส 4 /58 อยู่ที่ 4,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 

3.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจต่างประเทศ ชดเชยยอดขายที่

ลดลงจากธุรกิจอาหารและธุรกิจกระดาษทิชชู่ และยอดขายในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 

3/58 โดยการเติบโตเพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจยกเว้นกลุ่มธุรกิจอาหาร ส่วนยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค

บริโภคในปี 2558 เท่ากับ 15,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% จากปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ        

โลจิสติกส์และธุรกิจต่างประเทศ 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

501.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 4/58 มีก าไรเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนถัว

เฉล่ียของเวียดนามดองที่ใช้ในการแปลงค่างบการเงินไทยบาทเปล่ียนแปลงไป จึงท าให้มีก าไรที่รับรู้ในไตรมาสนี้ เป็น

จ านวน 22.9 ล้านบาท และก าไรจากการต่อรองราคาการซื้อหุ้นในบริษัท ไทย แดรี่ จ ากัด ท่ีเพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาท รวมเป็น 

29.7 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ในไตรมาส 4/58 มีก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นจากการด าเนินงาน

ตามปกติ เท่ากับ 90 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่

เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบ เช่น เยื่อกระดาษใยสั้น เศษกระดาษ น้ ามันปาล์ม และต้นทุนพลังงานปรับตัวลดลง ส่งผล

ให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น  

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในไตรมาส 4 /58 ลดลง 65.6% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจากในไตรมาส 3/58 มีรายได้อื่นจากการลดลงของหนี้สินที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้อง

จ่ายช าระให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกิจ จ านวนเงิน 344 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ในไตรมาส 4/58 มีก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นจากการด าเนินงานตามปกติสูงกว่าไตรมาส 3/58 เท่ากับ 88 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาวัตถุดิบ เช่น น้ ามันปาล์ม และต้นทุนพลังงานปรับตัวลดลง 

ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2557 เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงจากปีก่อน เช่น น้ ามันปาล์ม และพลังงาน  
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กลุ่มธุรกิจอาหาร 
ในไตรมาส 4/58 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารมีสัดส่วน 24.0% ของยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค

บริโภค โดยยอดขายในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง 2.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และลดลง 11.6% เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3/58 เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัว อีกทั้งตลาดขนบขบเคี้ยวยังคงซบเซา ส่วนรายได้จากการขาย
กลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2558 ลดลง 2.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนของก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
อาหารในไตรมาส 4/58 ขาดทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 แต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 
เนื่องจากมียอดขายที่ลดลง  

ส่วนของก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในไตรมาส 2/58 
มีรายการพิเศษจากการต่อรองราคาการซื้อหุ้นในบริษัท ไทย แดรี่ จ ากัด จ านวนเงิน 343 ล้านบาท ในไตรมาส 3/58 มี
รายได้อื่นจากการลดลงของหน้ีสินที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายช าระให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกิจ 
จ านวนเงิน 344 ล้านบาท และในไตรมาส 4/58 มีรายการพิเศษเพิ่มเข้ามาอีก 29.7 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดังกล่าวจะส่งผลให้ในปี 2558 มีผลการด าเนินงานตามปกติขาดทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากต้นทุน
วัตถุดิบ เช่น มันฝรั่ง น้ ามันปาล์ม และต้นทุนพลังงานท่ีลดลง 

 
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค 
ในไตรมาส 4/58 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคซึ่งมีสัดส่วน 34.0% ของยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการ

ทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง 5.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 เนื่องจากมีการยกเลิก
ผลิตสินค้าที่มีก าไรต่ า แต่ยอดขายในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ
กระดาษทิชชู่ ส่วนรายได้จากการขายกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2558 ปรับตัวลง 1.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงจากธุรกิจกระดาษทิชชู่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนและสินค้าใช้แล้วทิ้ง และธุรกิจ
เครื่องส าอางค์  

ส่วนของก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 
4/57 และไตรมาส 3/58 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่ลดลง และก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
สินค้าอุปโภคในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  

 
ธุรกิจต่างประเทศ 
รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในไตรมาส 4/58 มีสัดส่วนคิดเป็น 36.0% ของรายได้จากการขายของ

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และเติบโตเพิ่มขึ้น 
38.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 เนื่องจาก ไทอัน เวียดนาม มียอดขายโยเกิร์ต ส่งออกไปประเทศจีนสูงกว่าปีก่อน 
และมียอดขายเตาแก๊ส และปลากระป๋องเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ส่วนรายได้ในปี 2558 เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากยอดขายโยเกิร์ต และเตาแก๊ส ในส่วนก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 

รายได้จากการขายและให้บริการ 
ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 2,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และเพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายการแพทย์
และฝ่ายเวชภัณฑ์ เนื่องจากภาครัฐมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ในการส่ังซื้อเครื่องมือแพทย์และยาตั้งแต่ต้นไตรมาส 
4/58 จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขายเครื่องมือแพทย์และยาให้กับโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของยอดขายกลุ่มสินค้าและ
บริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2558 อยู่ที่ 7,204 ล้านบาท ลดลง 7.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ยอดขายที่ลดลงในกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค  

ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นไตรมาส 4/58 เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/57 และเพิ่มขึ้น 227.4% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/58 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ แต่
ก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลง 17.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงใน
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค 

(2.2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 44,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อน จ านวน 1,272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปีก่อน ดังนี้ 

 ลูกหนี้การค้า จ านวน 8,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม
สินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามการเจริญเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้อัตราส่วนหมุนเวียน
ของลูกหนี้การค้า ปี 2558 คิดเป็นเท่ากับ 5.20 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.48 เท่า 

 ลูกหนี้อื่น จ านวน 1,144 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหน้ีอื่น – 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดที่ลดลงจากปีก่อน จึงได้รับเงินชดเชย
ผลขาดทุนลดลง โดยลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้เกษตรกร และภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ถูกหัก 
ณ ที่จ่ายรอขอคืน  

ลูกหนี้เกษตรกร หมายถึง ลูกหนี้เกษตรกรที่รับจ้างปลูกมันฝรั่งให้แก่บริษัท เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้า 

 สินค้าคงเหลือ จ านวน 7,244 ล้านบาท ลดลง 167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 โดยส่วนใหญ่สินค้าคงเหลือ           
ที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ท้ังนี้
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2558 คิดเป็นเท่ากับ 4.51 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อนที่คิดเป็น
เท่ากับ 4.21 เท่า 

บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า  โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุของสินค้า
คงเหลือ และหากพบว่าสินค้าใดที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ า หรืออาจขายได้ในราคาต่ ากว่าปกติ สินค้าคงเหลือ
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ดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า เพื่อให้สินค้าคงเหลือบันทึกด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ านวน 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 305.5 โดยส่วนใหญ่มาจาก
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้มีการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรับราคาอะลูมิเนียม ซึ่งมี
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย เงินประกันผลงานของธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี และก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ในส่วนของนโยบายการลงทุน บริษัทยังคงมุ่นเน้นที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดยการลงทุนจะเน้นทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ  CLMV (กัมพูชา, ลาว
,มาเลเซีย และเวียดนาม) อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนในปีที่ผ่านมาจะเน้นการเติบโตจากธุรกิจเดิมเป็น
หลัก โดยบริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเข้าลงทุนในการซื้อกิจการ
หรือเข้าร่วมลงทุน ทั้งนี้ ในปี 2558 ทางบริษัทได้มีการลงทุน โดยให้บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ากัด ได้เข้าซื้อ
เงินลงทุนทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้วใน บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จ ากัด และได้มีการ
เปล่ียนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไทย แดรี่ จ ากัด  รวมถึงมีการเพิ่มก าลังการผลิตฝากระป๋อง จ านวน 850 ล้านฝาต่อ
ปี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บีเจซีถือหุ้นร้อยละ 50  และมีการขยายคลังสินค้าส าหรับการจัดเก็บสินค้าสารเคมีเพิ่ม 
เพื่อรองรับการขยายตัวของของธุรกิจคลังสินค้าที่มีการเติบโตสูงอีกด้วย 

 เงินลงทุนในการร่วมค้า จ านวน 3,313 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 เนื่องจากบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ไทย แดรี ่จ ากัด จึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ดังนั้น จึงจัดประเภทเงินลงทุนใหม่จากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 22 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.3 เนื่องจากขายเงินลงทุนใน
ธุรกิจกระจายสินค้า 

 อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อการลงทุน  จ านวน 113 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ท่ีดิน และอาคาร ท่ีกิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า 
หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 18,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 1,976 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้า
และบริการทางบรรจุภัณฑ์ 1,408 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 304 ล้านบาท อีกทั้ง
มาจากการซื้อธุรกิจโดยมีราคาทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 515 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยมี   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเส่ือมราคา 2,014 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 26.3 เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.6 

 ค่าความนิยม จ านวน 2,188 ล้านบาท ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน โดยค่าความนิยม จะถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 
โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน   
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ผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมี  ข้อ
บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จ านวน 715 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7  ส่วนใหญ่มาจาก 
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ โดยค่าตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น ค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพย์ หัก
ด้วยมูลค่าคงเหลือ และรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ ข้อมูลของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของธุรกิจ ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ 
โดยประมาณการอายุการใช้งาน 20 ปี 

- ชื่อทางการค้า ได้แก่ เครื่องหมายทางการค้า ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ โดยประมาณการอายุการใช้งาน 10 ปี  
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ  

โดยประมาณการอายุการใช้งาน 30 ปี 
- ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยประมาณ

การอายุการใช้งาน 3-10 ปี 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินมัดจ าค่าเช่าคลังสินค้า และร้านค้า 

หน้ีสินรวม 

 หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 23,950 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี
ก่อนจ านวน 1,461 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.8 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปีก่อน ดังนี้ 

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จ านวน 14,975 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 โดยเป็น
การลดลงของเงินกู้ยืมระยะส้ัน จ านวน 2,660 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 
1,403 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท  และ
ขยายก าลังการผลิตของบริษัท 

 เจ้าหนี้การค้า จ านวน 4,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 และมีอัตราส่วนการ
หมุนเวียนของเจ้าหน้ีการค้าปี 2558 คิดเป็นเท่ากับ 7.01 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.81 เท่า 

 เจ้าหน้ีอื่น จ านวน 2,767 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 โดยเจ้าหน้ีอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
เจ้าหน้ีค่าซื้อสินทรัพย์ ค่าพลังงานค้างจ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย และค่านายหน้าค้างจ่าย 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ านวน 29 ล้านบาท ลดลงจ านวน 302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.2 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การที่บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากเครื่องมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดที่ลดลงจากปีก่อน  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 115 ล้านบาท ลดลงจ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่นม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว และเงินมัดจ าที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 20,750 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ านวน 2,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 ซึ่งมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลง ดังนี ้

 เพิ่มขึ้นด้วยผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 จ านวน 3,453 ล้านบาท 

 ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 955 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจ านวน 398 ล้านบาท
หรือหุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558    ตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 557 ล้านบาท หรือ
หุ้นละ 0.35 บาท ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

 ลดลงจ านวน 187 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2558 เท่ากับ 1.15 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
1.41 เท่า และอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.72 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
ซึ่งเท่ากับ 0.90 เท่า สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อหน้ีสินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า 

 การกู้ยืมเงินในต่างประเทศ เป็นการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อ
การขยายธุรกิจ โดยบริษัทย่อยจะมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลท่ีกู้ยืมเงิน 

  อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทมีอัตราเท่ากับ 1.20 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 
เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทมีคุณภาพที่ดี  เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น จึงส่งผลให้บริษัท         
มีเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  โดยที่หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ส่วนใหญ่เป็น
เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จากการปรับโครงสร้างการกู้ยืมเงิน 

ภาระผูกพันของบริษัท ประกอบด้วย ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได้ และภาระผูกพันอื่น ๆ โดยภาระผูกพันของบริษัท เกิดจากการด าเนินงานโดยปกติของธุรกิจ เช่น ภาระผูกพันจาก
การส่ังซื้อสินค้า ภาระผูกพันจากการลงทุนในเครื่องจักร ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานในการเช่าอาคาร และ
ยานพาหนะ เป็นต้น 

(2.3) การวิเคราะห์กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2558 จ านวน 1,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน จ านวน 7 ล้านบาท โดยสามารถสรุปสาเหตุได้ดังนี้ 
• เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 4,693 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดสุทธิจากการ

ด าเนินงานภายหลังการปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด จ านวน 5,629 ล้านบาท มีเงินสดลดลงจากลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 680 ล้านบาท และมีการจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 447 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสด
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เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  จ านวน 120 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 
จ านวน 145 ล้านบาท  

• เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 1,611 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยซื้อ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1,705 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักคือกลุ่มสินค้าและ
บริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค อีกทั้งมาจากการซื้อธรุกิจ ตามที่ได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  

•     เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 3,151 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย     
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวรวม จ านวน 30,042 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
จ านวน 1,143 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย จ านวน 509 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน
และระยะยาว จ านวน 28,479 ล้านบาท 

(3) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 
ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยที่ยังคงชะลอตัว  โดยมีผลกระทบจากปัจจัยภายในประเทศ  

และภายนอกประเทศ สาเหตุหลายๆ ประการทั้งจากหนี้สินภาคครัวเรือน การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีความล่าช้า
ในช่วงต้นปี ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกลง รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง รวมถึงปัจจัย
ภายนอกประเทศ ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนรวมถึงความผันผวนของกระแสเงินลงทุนในตลาดเกิดใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภค
และการลงทุน อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลังภาครัฐได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการ
ต่างๆ ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบ ราคาน้ ามัน ราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกที่ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

ในส่วนบริษัทได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ การควบคุม
ต้นทุน การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้ รสชาติดี และถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภคและ
ส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จัดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อก าไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ท าการป้องกันความเส่ียงใน
บางวัตถุดิบที่ใช้ จึงส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ
หลายราย เพื่อที่จะสามารถซื้อสินค้าจากผู้จ าหน่ายที่เสนอเงื่อนไขและบริการท่ีดีที่สุด ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทได้ให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง  

ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง ทางบริษัทถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผู้ผลิตแต่
ละรายต่างมีลูกค้าหลักของตนเอง ซึ่งยากที่ผู้ผลิตรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เพราะต้องใช้เงินทุนสูง มีทักษะและ
ความช านาญเฉพาะทาง รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้าอีกด้วย ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มสินค้า
และบริการทางเวชภัณฑ์ที่บริษัทขายให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน บริษัทได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนความต้องการของหมอ พยาบาลและคนไข้ รวมถึงการบริการหลังการขาย จัดการฝึกอบรมให้กับ
ทีมแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนในประเทศ CLMV ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้ในต่างประเทศ
มากกว่า 20% ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) และการแข่งขันอย่างเสรีท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
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ภูมิภาคนั้น ทางบริษัทถือได้ว่ามีความได้เปรียบเพราะบริษัทได้มีฐานการลงทุนในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และลาว
ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยการน าสินค้าและบริการ รวมถึงขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย พร้อมทั้งมีพันธมิตรกับผู้ประกอบการใน
ประเทศต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดี ท าให้บริษัทมีฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าพร้อมที่จะสรรหา
สินค้าและบริการพร้อมทั้งสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้เป็นอย่างดี 

กลยุทธ์และการด าเนินการดังที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระจายความเส่ียงและส่งผลให้การ
ด าเนินงานของบริษัทสามารถเติบไตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

(1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 
2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
3 นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ 
4 นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 
5 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
7 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 
8 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 
9 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
10 นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
11 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ 
12 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ 
13 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ 
14 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
15 พลต ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ 
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(2) รายชื่อคณะจัดการ 

ล าดับ รายชื่อคณะจัดการ ต าแหน่ง 

1 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
3 นายสมพร ภูมิวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่  

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้าประเทศเวยีดนาม 
4 นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่  

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
5 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก 
6 นางวิภาดา ดวงรัตน์ ผู้จัดการใหญ ่

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
7 นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบรษิัท 
8 นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท 

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ากดั 1,173,284,220 73.689 
2 DBS BANK LTD 85,651,600 5.379 
3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 42,591,700 2.275 
4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 33,526,800 2.106 
5 ส านักงานประกันสังคม  16,624,300 1.044 
6 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซเิบิ้ลเพื่อการเล้ียงชีพ 16,376,800 1.029 
7 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จ ากัด 
10,488,600  0.659 

8 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 9,888,600 0.659 
9 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 8,357,300 0.525 
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 7,846,087 0.493 

ยอดรวม 1,395,347,807 87.637 
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5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของกระแสเงินสด  

เงินทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในการเข้าท ารายการจะมาจากการกู้ยืมเงินระยะส้ัน (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบัน
การเงิน ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า บริษัทมี
กระแสเงินสดเพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการเข้าซื้อเงินลงทุนในกจิการท่ีบริษัทจะเข้าซื้อ โดยคณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้มีการเพิ่มทุนของบริษัท ในจ านวนและสัดส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งเงินทุน
เพื่อช าระคืนหนี้กู้ยืมข้างต้น ซึ่งจะต้องมีการน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น รวมถึง
ไม่มีการตกลงว่าจ้าง ปรึกษา ส านักงานกฎหมายหรือทนายความให้ด าเนิน (ก) คดีใด ๆ รวมถึงกรณีที่บริษัทเป็นจ าเลย 
โจทก์ หรือ (ข) คดีใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นจ าเลยร่วม หรือ (ค) คดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นโจทก์ร่วม หรือ (ง) 
คดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องของบริษัท  
 
8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรง

และทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

รายละเอียดปรากฏตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 ของ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559  

9.  สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัญญาที่ส าคัญดังนี้ 

- ไม่มี - 

9.2 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC และหุ้น C-Distribution Asia Pte Ltd.

ระหว่างบริษัทและผู้ขาย เงื่อนไขที่ส าคัญ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาขะท าการขายหุน้ BIGC 
 

คู่สัญญา 
คู่สัญญา : o Geant International BV (บริษัทซึ่งจัดตั้งและด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์) (“ผู้ขาย” หรือ “Geant”)  
o บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทซึ่งจัดตัง้และด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึ่งเข้าท าสัญญาในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ 
ลักษณะความสัมพันธ ์ : o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย  
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ระหว่างกัน         o TCC ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมประมูลและเข้าท า
สัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC กับผู้ขาย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(ณ วันท่ี 1 กันยายน 2558 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 
73.83 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)  

สรุปเงื่อนไขส าคัญของสัญญา 
วันท่ีลงนามในสัญญา : 5 กุมภาพันธ์ 2559 
หุน้ท่ีจะท าการซื้อขาย : (1) หุ้นสามัญของ BIGC จ านวน 264,797,600 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.09 ของ

จ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทั้งหมดใน BIGC ซึ่งถือโดยผู้ขาย 
(2) หุ้นของบริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“เสาวนยี์”) ซึง่คดิเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทั้งหมดในเสาวนีย์ ประกอบดว้ย 
(2.1) หุ้นสามัญกลุ่ม ก. จ านวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
(2.2) หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข. จ านวน 102,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
(2.3) หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ค. จ านวน 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
หมายเหตุ - เสาวนีย์ถือหุ้น BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.46 

ของจ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทั้งหมดใน BIGC 
- เมื่อการซื้อขายหุ้นตามสัญญานี้เสร็จส้ิน ผู้ซื้อจะเข้าถือหุ้น BIGC (โดย
ทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 58.55 ของจ านวนหุ้นและสิทธิการออก
เสียงทั้งหมดใน BIGC 

ราคาซื้อขาย : o คู่สัญญาตกลงก าหนดราคาส าหรับหุ้น BIGC ที่ราคา เท่ากับ 252.88 บาทต่อหุ้น 
ประกอบด้วย 
(1) ราคาซื้อขายหุ้น BIGC ที่ถือโดย Geant จ านวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็น

มูลค่า 66,962,017,088 บาท  
(2) ราคาซื้อขายหุ้น BIGC ที่ถือโดยเสาวนีย์ จ านวน 218,280,000 หุ้น คิดเป็น

มูลค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้วยเงินสดสุทธิในเสาวนีย์ ณ วันที่การ
ซื้อขายหุ้นตามสัญญานี้เสร็จส้ิน ซึ่งผู้ขายจะแจ้งล่วงหน้า 5 วันท าการ 

o ก่อนส้ินสุดการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC ซึ่งเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมาย กรณีผู้ซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGC ในราคาที่สูงกว่า 252.88 บาท
ต่อหุ้นของ BIGC โดยเทียบตามเกณฑ์บาทต่อบาท ผู้ซื้อตกลงที่จะช าระเงินสด
เพิ่มเติมแก่ผู้ขายเป็นจ านวนเท่ากับผลคูณของ (1) ราคาต่อหุ้นดังกล่าวในส่วนที่
เกินกว่า 252.88 บาท คูณด้วย (2) 483,077,600 (จ านวนหุ้น BIGC ที่ถือโดย 
Geant และเสาวนีย์) 

o ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้
น าจ านวนเงินปันผลที่ได้รับหรือจะได้รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื้อขายหุ้น 
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การช าระราคาซื้อขาย : ในการช าระราคาซื้อขายให้แก่ Geant ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อตกลงช าระราคาซื้อ
ขายเป็นเงินสกุลยูโรโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ท าสัญญาฉบับน้ี (ยกเว้นในส่วน 
ของเงินสดสุทธิในเสาวนีย์ ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ได้รับแจ้งจ านวนเงินจาก
ผู้ขาย) 

ข้อตกลง : ฝ่ายผู้ขาย  
o การประกอบธุรกิจ : ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้จนถึงวันท่ีการ

ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะด าเนินการให้ BIGC ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามปกติเช่นเดียวกับที่ได้ด าเนินมาก่อนวันที่ลงนามในสัญญาฉบับน้ี  

o การให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจ้างงาน : ผู้ขายจะให้ความร่วมมือแก่ผู้ซื้ออย่าง
เต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างงานของ BIGC 

o เงินสดสุทธิ : น าส่งงบแสดงสถานะเงินสดสุทธิของเสาวนีย์แก่ผู้ซื้อล่วงหน้า 5 วัน
ท าการก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 

ฝ่ายผู้ซื้อ  

o เครื่องหมายการค้าของ BIGC : จะไม่ด าเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ 
ในประเทศเวียดนามโดยใช้เครื่องหมายการค้า “BIGC” หรือเครื่องหมายการค้าหรือ
ชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 

หลักประกัน : o ผู้ซื้อจะน าส่งหลักประกัน (First Demand Guarantee) เป็นจ านวน 600 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ขาย ดังนี ้

(1) 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ลงนามในสัญญาฉบับน้ี  

(2) 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 และ  

(3) 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559  

o ผู้ขายจะส่งคืนหลักประกันขา้งตน้แก่ผู้ซื้อในวันท าการถัดจากวันที่การซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ ์

ระยะเวลา : วันสุดท้ายทีก่ารซือ้ขายต้องเสร็จสมบูรณ์ (Long Stop Date) คือวันที ่ 31 มีนาคม 
2559  

ข้อจ ากดัการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย (กรณีผู้ขาย
ผิดค ารับประกัน) 

: o ค่าเสียหายขั้นต่ าส าหรับแต่ละข้อเรียกร้อง (Individual Claim): มากกวา่
100,000 ยูโร  

o ค่าเสียหายขั้นต่ าส าหรับการเรยีกร้องในแต่ละครั้ง (Aggregate Basket): 
มากกวา่ 5,000,000 ยูโร  

o ค่าเสียหายสูงสดุ (Maximum): 100% ของราคาซื้อขาย  
o ค่าเสียหายส าหรับการผิดค ารับประกันอื่นนอกเหนือจากค ารับประกันเกี่ยวกับ
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ความเป็นเจ้าของและความสามารถ (Title and Capacity Warranties): ร้อยละ15 
ของราคาซื้อขาย  

o ข้อจ ากดัดา้นระยะเวลา: 1 ปีหลังจากวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ์
การไม่แขง่ขัน : ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี

หลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (ธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หมายถึง การค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Grocery Retail) และธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการค้าส่ง  ทั้งนี้  ไม่
รวมถึงการจัดหาสินค้า และการค้าส่งสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัทในกลุ่ม
ผู้ขาย ซึ่งหมายความรวมถึง กลุ่มคาสิโนด้วย)  

การก าหนดตวัผู้ซื้อ : ผู้ซื้อสามารถก าหนดให้บริษัทหน่ึงหรือหลายบริษัทในกลุ่ม TCC เป็นผู้ซื้อหุ้นทั้งหมด
หรือบางส่วนภายใต้สัญญาฉบับนี้  ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ได้ (บริษัทในกลุ่ม TCC หมายถึง บริษัทที่มีสมาชิกในครอบครัว “สิริวัฒนภักดี” 
มีส่วนในความเป็นเจ้าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับและ
อนุญาโตตุลาการ 

: o กฎหมายที่ใช้บังคับ: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์  
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจ านวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้า

นานาชาติ (International Chamber of Commerce) สถานท่ีของอนุญาโตตุลาการ
จะจัดขึ้นที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษ 

  
สัญญาจะท าการขายหุน้ C–Distribution Asia 
 

คู่สัญญา 
คู่สัญญา : o Cdiscount  International BV บริษัทซึ่งจัดตัง้และด ารงอยู่ภายใตก้ฎหมายของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์) (“ผู้ขาย”)  
o บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทซึ่งจัดตัง้และด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึ่งเข้าท าสัญญาในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ 
ลักษณะความสัมพันธ ์
ระหว่างกัน         

: o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย  
o TCC ในฐานะตั วแทนของบริษั ทฯ ในการเข้าท า สัญญาซื้ อขายหุ้ น  C–

Distribution Asia กับผู้ขาย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 
กันยายน 2558 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 73.83 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)  

สรุปเงื่อนไขส าคัญของสัญญา 
วันท่ีลงนามในสัญญา : วันท่ีการซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับ BIGC เสร็จสมบูรณ ์ 
หุ้นที่จะท าการซื้อขาย : หุ้นสามัญของ C–Distribution Asia จ านวน 2,700,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 

ของหุ้นทั้งหมดใน C–Distribution Asia 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน BIGC ถือหุ้นใน C–Distribution Asia คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

จ านวนหุ้นทั้งหมดใน C–Distribution Asia 
ราคาซื้อขาย : 21,523,762 ยูโร 
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ข้อตกลง : ผู้ซื้อตกลงช าระหนี้ที่ C–Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การ
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 

ข้อจ ากดัการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย(กรณีผู้ขาย
ผิดค ารับประกัน) 

: o ค่าเสียหายสูงสุด (Maximum): ร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย 
o ผู้ซื้อจะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายในความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย 

ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือสภาวะแวดล้อม
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถได้รับการชดเชยได้ตามสัญญาฉบับนี้หรือ
สัญญาใดๆ (รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ  BIGC) ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมกับการซื้อขายหุ้นของ BIGC มากกว่าหน่ึงครั้ง  

การก าหนดตวัผู้ซื้อ : ผู้ซื้อสามารถก าหนดให้บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในกลุ่ม TCC เป็นผู้ซื้อหุ้นทั้งหมด
หรือบางส่วนภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ได้(บริษัทในกลุ่ม TCC หมายถึง บริษัทที่มีสมาชิกในครอบครัว “สิริวัฒนภักดี” 
มีส่วนในความเป็นเจ้าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับและ
อนุญาโตตุลาการ 

: o กฎหมายที่ใช้บังคับ: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ 
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจ านวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้า

น า น า ช า ติ  ( International Chamber of Commerce)  ส ถ า น ที่ ข อ ง
อนุญาโตตุลาการจะจัดขึ้นที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และภาษาที่ใช้
คือภาษาอังกฤษ 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะปรากฏตาม
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 และล าดับที่ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


