
 รายการระหวา่งกนั

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บรษัิทมรีำยกำรธรุกจิทีส่ ำคัญกับกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน ตำมทีแ่สดงในหมำยเหตปุระกอบ

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิของบรษัิท เกีย่วกับรำยกำรทีเ่กดิขึน้กับกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยรำยกำรธรุกจิทีส่ ำคัญ พรอ้มรำยละเอยีดของรำยกำร มดีังตอ่ไปนี้

1.  รายการรายได้

1.1  รายการรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้ำ้และจ ำหน่ำยหนังสอืและนติยสำร บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    1,761                    6,389 บรษัิทฯ ขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้ับ

บรษัิทยอ่ย โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนด

โดยบวกก ำไรจำกตน้ทนุกำรไดม้ำของ

สนิคำ้และบรกิำรนัน้

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    1,935                    1,042 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    2,133                    4,956 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  32,894                    4,620 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       182                       271 "

6. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    5,244                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         97                          -   "

8. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                983,817                815,006 "

9. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       315                          -   "

10. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ ำหน่ำยผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีำงภำพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรำ้ง

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                        (143) "

11. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       342                       323 "

12. BJC International Company Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       280                       883 "

13. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       324                          -   "

14. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    5,591                       586 "

15. บจ. คอสมำ่ เมดคิอล จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                466,527                222,784 "

16. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    1,329                    4,201 "

17. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       461                         92 "

18. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    4,774                    6,608 "

19. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิำรระบบขอ้มลูสำรสนเทศ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       374                   (2,327) "

20. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       208                       983 "

21. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    2,663                    3,761 "

22. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    9,211                    8,278 "

23. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                           9                           7 "

24. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                  53,917                    7,025 "

25. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       347                  10,926 "

รวมท ัง้ส ิน้             1,574,735             1,096,271 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยสง่ เศษแกว้ พลำสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                       215                           6 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับบรษัิทร่วมโดยรำคำซือ้

ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำกตน้ทนุ

กำรไดม้ำของสนิคำ้และบรกิำรนัน้

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 78,973                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                  79,188                           6 

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                    4,605                    6,707 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกำรร่วมคำ้โดยรำคำซือ้

ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไรจำกตน้ทนุ

กำรไดม้ำของสนิคำ้และบรกิำรนัน้

2. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                  16,830                  28,758 "

3. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

กำรร่วมคำ้                       944                    5,620 "

4. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ กำรร่วมคำ้                           8                          -   "

5. BJC-MPM (Lao) Sole Company Limited บรกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกำรคำ้และ

กำรลงทนุ

บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                    6,853                          -   "

6. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภัุณฑพ์ลำสตกิแข็ง กำรร่วมคำ้                    5,337                    5,608 "

รวมท ัง้ส ิน้                  34,577                  46,693 

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้1/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. อำหำรเสรมิ จ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ผลติภัณฑเ์กีย่วกับ

อำหำรสตัว์

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        20                          -   บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร

จำกตน้ทนุกำรไดม้ำของสนิคำ้และ

บรกิำรนัน้

2. บจ. อนันตศริพัิฒนำ เป็นผูจั้ดกำรและดแูลผลประโยชน ์

เก็บผลประโยชน ์และจัดกำรทรัพยส์นิ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      101                       516 "

3. บจ. เอเชยีติ๊กเฮำ้ส์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      105                       173 "

4. บจ. แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไวเซอรี่ ประกอบกจิกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร

ลงทนุทกุประเภท และบรหิำรทรัพยส์นิ

ใหแ้กบ่คุคลอืน่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      302                       229 "

5. บจ. แอทมเีดยีฟรอ้นท์ ประกอบกจิกำรดำ้นกำรสือ่สำร โฆษณำ 

ประชำสมัพันธท์กุประเภท

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      152                       459 "

6. บจ. อธมิำตร ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       351                       391 "

7. บจ. เอเชยีติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชัน่ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        28                          -   "

8. บจ. แอสเสท เวริด ์ลเีฌอร์ บรกิำรซกัอบรดี มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,361                    1,191 "

9. บจ. แอสเสท เวริด ์รเีทล ธรุกจิบรหิำรศนูยก์ำรคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,626                          -   "

10. บจ. แอสเสท เวริด ์ซนิเนอรจ์ี้ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        48                          -   "

11. บจ. บำ้นบงึเวชกจิ สถำนพยำบำล มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 12,889                  13,194 "

12. บจ. บำงนำกลำส ผลติ จ ำหน่ำยสง่ขวดแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      211                       213 "

13. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        54                         54 "

14. บมจ. เบยีรไ์ทย (1991) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                643,187                553,647 "

15. บจ. เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี ่(1991) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                375,017                526,024 "

16. บจ. โบดหิ ์ทร ีแลนดส์เคป ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      351                       606 "

17. บมจ. กรุงเทพบำ้นและทีด่นิ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      487                          -   "

18. บจ. บสิซเินส โพรเซส เอำทซ์อรส์ซิง่ รับจำ้งบรหิำร ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำทำง

ธรุกจิ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        17                          -   "

19. บจ. เจรญิวรรณกจิ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      950                       754 "

20. บจ. คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  91,687                  94,946 "

21. บจ. ครสิตอลลำ ปลกูออ้ย มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   5,550                    4,295 "

22. บจ. เมอืงรสีอรท์ ชะอ ำ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                         14 "

23. บจ. ซ ีเอ ซี ศนูยใ์หบ้รกิำรควำมรูด้ำ้นกำรเงนิและ

กำรลงทนุ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,827                       666 "

24. บจ. ชำ้งอนิเตอรเ์นชัน่แนล บรกิำรดำ้นโฆษณำและประชำสมัพันธ์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        51                         28 "

25. บจ. แคชแวน แมนเนจเมน้ท์ บรกิำรขนสง่และจัดสง่สนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                          -   "

26. บจ. คอนเซพ แลนด ์8 ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        38                          -   "

27. บจ. คอนเซพ แลนด ์7 ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        34                          -   "

28. บจ. ธนสนิธิ รับเหมำกอ่สรำ้งอำคำรทกุชนดิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,648                    2,664 "

29. บจ. ทศภำค โฆษณำและประชำสมัพันธ์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,285                       900 "

30. บจ. ตะวนัออกเคมเีกิล้ ผลติ และจ ำหน่ำยเอทำนอลเพือ่ใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิ ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      131                         47 "

31. บจ. ยเูรเซยี โฮเทลสแ์อนดร์สีอรท์ส์ บรกิำรใหเ้ชำ่หอ้งพัก อำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         509 "

32. บจ.อเีอสพ ีเอ็น อนิเตอรเ์นชัน่แนล ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        69                          -   "

33. บจ. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ใหบ้รกิำรอำหำร เครือ่งดืม่ อยำ่งครบวงจร

ภำยในศนูยก์ำรประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ์

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      549                       531 "

34. บจ. ฟู้ดแอนดฟั์น จ ำหน่ำยปลกีอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       211                       283 "

35. บจ. เฟ่ืองฟอูนันต์ ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       437                       302 "

36. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑน์มและ

น ้ำผลไม ้

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,079                    5,363 "

37. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด ผลติและจ ำหน่ำยไอศกรมี มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 18,012                    7,422 "

38. F&N Foods Pte Ltd ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑน์มและ

เครือ่งดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 14,556                          -   "

39. F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

               688,634                429,750 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้2/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

40. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชยี ธรุกจิอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      164                          -   บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร

จำกตน้ทนุกำรไดม้ำของสนิคำ้และ

บรกิำรนัน้

41. บจ. ฟำรอ์สีตพั์บลเิกชัน่ จ ำหน่ำยหนังสอืเพือ่กำรศกึษำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        54                          -   "

42. บจ. โกลเดน้เวลธ์ ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและกำรบรหิำร

จัดกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,845                    1,977 "

43. บจ. แกรนด ์ย ูลฟิวิง่ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                          -   "

44. บจ. แกรนด ์ยนูติี ้ดเิวลล็อปเมน้ท์ บรหิำรอำคำรชดุ และรับเป็นทีป่รกึษำให ้

ค ำแนะน ำพำณชิยกรรม กำรบรหิำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,528                    1,685 "

45. บมจ. แผน่ดนิทองพร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอป

เมน้ท์

ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    3,710                    2,923 "

46. บจ. โกลเดน้แลนดเ์รสซเิดน้ซ์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,469                    1,955 "

47. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์8 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        63                          -   "

48. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์7 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      192                          -   "

49. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์4 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        91                          -   "

50. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์5 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        98                          -   "

51. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์9 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        84                          -   "

52. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์12 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        68                          -   "

53. บจ. โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท์ บรหิำรชอ่งทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      145                          -   "

54. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอรว์สิ ประกอบกจิกำรตัดเย็บเสือ้ผำ้ส ำเร็จรูป 

ซกัอบรดีเสือ้ผำ้ และเครือ่งนุ่งหม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         276 "

55. บจ. กำแลไนทบ์ำซำร์ ใหเ้ชำ่พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภค มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       998                       961 "

56. บจ. กำญจนสงิขร ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       449                       489 "

57. บจ. แกน่ขวญั ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       706                       782 "

58. บจ. เกษตรทพิย ์(2010) ใหบ้รกิำรจัดหำวตัถดุบิทำงกำรเกษตรและ

ปัจจัยกำรผลติอืน่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        53                         39 "

59. บจ. เกษมทรัพยส์ริ ิ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      140                         51 "

60. บจ. เกษมทรัพยส์ริ ิ1 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      273                          -   "

61. บจ. ลำ้นชำ้ง ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      326                       505 "

62. บจ. ลำสตกิำ จ ำหน่ำยยำงดบิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

63. บจ. แอสเสทเวริด ์เอสเตท 

(เดมิชือ่ บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ดคอรท์ส)

ศนูยอ์ำหำร ใหบ้รกิำรใหใ้ชล้ขิสทิธิ์

เครือ่งหมำยกำรคำ้

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      951                       245 "

64. บจ. หลักชยัคำ้สรุำ จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       457                       470 "

65. บจ. เลศิรัฐกำร ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,718                    1,446 "

66. บจ. มงคลสมัย ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       369                       334 "

67. บจ. เมอืงเกำ่ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        42                         30 "

68. บจ. มเีดยี ฟรอ้นท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      201                         47 "

69. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      506                       261 "

70. บจ.เอ็ม เอส เเอนด ์เค ซ ีดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      531                          -   "

71. บจ. โมโช เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต์ ผลติภำพยนตรแ์ละวดีทัิศน์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        15                          -   "

72. บจ. เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซบิชิัน่ ออกำไนเซอร์ ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรงำนอำคำรและ

บรหิำรโครงกำรตำ่ง ๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

73. บจ. เอ็น. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดเิวลลอปเมน้ท์

ใหเ้ชำ่พืน้ทีจั่ดแสดงสนิคำ้และนทิรรศกำร

ตำ่ง ๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,253                    1,694 "

74. บจ. นทชียั ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       402                       626 "

75. บจ. แนตทรูำ (2008) ธรุกจิพลังงำน ไบโอดเีซล มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

76. บจ. หนองคำย คันทร ีกอลฟ์คลับ สนำมกอลฟ์ จัดสรรทีด่นิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                         20 "

77. บจ. นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลับ บรกิำรสนำมกอลฟ์และกฬีำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    2,057                    1,837 "

78. บจ. น ำกจิกำร จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,025                    1,172 "

79. บจ. น ำเมอืง จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,396                    4,107 "

80. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,958                    1,711 "

81. บจ. น ำพลัง จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,617                    4,028 "

82. บจ. น ำทพิย์ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,623                    4,973 "

83. บจ. น ำธรุกจิ จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        15                    3,616 "

84. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      673                    5,304 "

85. บจ. น ำรุ่งโรจน์ จ ำหน่ำยสรุำ ทีป่รกึษำเกีย่วกับแอลกอฮอล์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      853                    1,627 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้3/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

86. บจ. นอรธ์ ปำรค์ เรยีลเอสเตท กจิกำรสนำมกอลฟ์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      693                    5,342 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร

จำกตน้ทนุกำรไดม้ำของสนิคำ้และ

บรกิำรนัน้

87. บจ. นวิมัลตีไ้มน์ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      161                  14,404 "

88. บจ. นอรท์ สำธร เรยีลตี้ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,030                    1,341 "

89. บจ.ไนซโ์ฮเต็ล ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        67                          -   "

90. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,024                  11,439 "

91. บจ. โออชิ ิเทรดดิง้ ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำรส ำเร็จรูป 

กึง่ส ำเร็จรูป ประเภทอำหำรญีปุ่่ น

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 29,685                  13,845 "

92. บจ. โออชิ ิรำเมน จ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      464                       131 "

93. บจ. ออฟฟิศเวลด ์1 ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      144                          -   "

94. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      236                       193 "

95. บจ. แพนอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

(ประเทศไทย)

จัดจ ำหน่ำยวสัดแุละบรกิำรจัดซือ้ จัดจำ้ง มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         21                           4 "

96. บจ. พันธไมตรี ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                      (262)                       244 "

97. บจ. พเิศษกจิ ขำยสง่เศษแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       171                       172 "

98. บจ. พรรณธอิร ลงทนุในบรษัิททีท่ ำธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทำง

กำรเกษตรและอตุสำหกรรมทำงกำรเกษตร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,436                    1,591 "

99. บจ. พรรณธอิร เทรดดิง้ จ ำหน่ำยน ้ำตำล ผลติภัณฑน์ ้ำตำล รวมถงึ

ผลติภัณฑท์ำงกำรเกษตร

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       954                       631 "

100. บจ. ป้อมเจรญิ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,163                       564 "

101. บจ. ป้อมโชค จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,358                    1,294 "

102. บจ. ป้อมกจิ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,482                       621 "

103. บจ. ป้อมคลัง จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,089                    1,696 "

104. บจ. ป้อมนคร จ ำหน่ำยเบยีรแ์ละสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,025                    1,188 "

105. บจ. ป้อมพลัง จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,950                       632 "

106. บจ. โมเดริน์เทรด แมนเนจเมน้ท์ ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       169                          -   "

107. บจ. ปรดีปีระภำ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        82                         82 "

108. บจ. ป้อมบรูพำ จ ำหน่ำยสรุำในประเทศ และตำ่งประเทศ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,366                    1,025 "

109. บจ. ป้อมทพิย ์(2012) จ ำหน่ำยเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่ไมผ่สม

แอลกอฮอล์

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,569                       869 "

110. บจ. พรพัฒนสนิ ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      936                          -   "

111. บจ. ประมวลผล ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      231                          -   "

112. บจ. เพิม่ทรัพยส์ริ ิ2 ธรุกจิศนูยก์ำรคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        62                          -   "

113. บจ. ควอลติี ้ไพนแ์อปเปิล โปรดักส์ เป็นผูผ้ลติสบัปะรดกระป๋อง และ

น ้ำสบัปะรดเขม้ขน้

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      731                       517 "

114. บจ. สรุำกระทงิแดง (1988) ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      445                       920 "

115. บจ. รเิวอรไ์ซด ์มำสเตอรแ์พลน ใหเ้ชำ่พืน้ทีส่ ำนักงำน และบรหิำรจัดกำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      180                        (40) "

116. บจ. รัชโยธนิ ทำวเวอร์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      201                         56 "

117. บจ. รเีทล เวลิด ์6 ธรุกจิศนูยก์ำรคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      123                          -   "

118. บจ. เอสแอนดเ์อส สขุมุวทิ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          7                           8 "

119. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้ ลงทนุในตำ่งประเทศเพือ่ประกอบกจิกำร

โรงแรม 

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        48                         48 "

120. บจ. เอส.เอส.กำรสรุำ ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       416                       447 "

121. บจ. แสงโสม ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    2,006                    1,494 "

122. บมจ. เสรมิสขุ ผลติและจ ำหน่ำยเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

               286,421                387,324 "

123. บจ. เซอรว์สิอัลลำยแอนซ์ รับจำ้งบรหิำรลำนจอดรถ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      269                       410 "

124. บมจ. อำหำรสยำม ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรแปรสภำพจำก

พชืผลกำรเกษตรเพือ่กำรสง่ออก

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,805                    4,610 "

125. บจ. สยำมประชำคำร จัดสรรทีด่นิและอำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          5                           5 "

126. บจ. สมีำธรุกจิ ผลติและจ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       402                       429 "

127. บจ. สริวินำ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      135                       127 "

128. บจ. อำคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,229                    1,248 "

129. บมจ. อำคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิำศภัย มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  14,896                    8,789 "

130. บจ. เครอือำคเนย์ ใหส้นิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์- เครือ่งใช ้

ส ำนักงำน

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      298                       149 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้4/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

131. บมจ. อำคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    6,965                    4,949 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร

จำกตน้ทนุกำรไดม้ำของสนิคำ้และ

บรกิำรนัน้

132. บจ. เอส.พ.ีเอ็ม อำหำรและเครือ่งดืม่ ผลติและจ ำหน่ำย สรุำ เบยีร ์โซดำ น ้ำดืม่ 

เครือ่งดืม่ทกุประเภท

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        34                         26 "

133. บจ. สปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่ 

แมนเนจเมน้ท์

บรกิำรเกีย่วกับกำรกฬีำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         55                         43 "

134. บจ. สรุำบำงยีข่นั ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       653                          (7) "

135. บจ. สรุำพเิศษทพิรำช จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      339                       689 "

136. บจ. สรุเศรษฐ์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                         125 "

137. บจ. เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ ผลติและจ ำหน่ำยสง่เครือ่งดืม่ทกุชนดิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   8,850                    1,619 "

138. บจ. สำธรทรัพยส์นิ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        54                         49 "

139. บจ. เอส เอ็ม เจ ซ ีดเิวลลอปเมน้ท์ รำ้นอำหำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        30                         37 "

140. บจ. สนิสมนกึ ธรุกจิทำ่เรอื มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      105                         14 "

141. Suvannaphum Investment Company 

Limited

บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                     (291)                          -   "

142. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิำรอำคำรส ำนักงำน จ ำหน่ำยอำหำร

และเครือ่งดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,444                    1,184 "

143. บจ. ทซีซี ีโฮลดิง้ ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่และมกีรรมกำร

ร่วมกันกับบรษัิท

                   3,696                    4,036 "

144. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       796                    2,314 "

145. บจ. ตะวนันำ ไนทบ์ำซำร์ ใหเ้ชำ่พืน้ที่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       346                       235 "

146. บจ. ทซีซี ีแคปปิตอล แลนด์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,109                    1,735 "

147. บจ. ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุ๊ป ธรุกจิลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                     (834)                    1,271 "

148. บจ. ทซีซี ีโฮเทลส ์แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      563                          -   "

149. บจ. ทซีซี ีแลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ รับจ ำน ำ จดทะเบยีน 

รับโอน ท ำสญัญำนติกิรรมใดๆ เกีย่วกับสิง่

ปลกูสรำ้งและเอกสทิธิต์ำ่งๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 11,416                    6,742 "

150. บจ. ทซีซี ีแลนด ์คอมเมอรเ์ชยีล รับจำ้งบรหิำรทรัพยส์นิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      431                    1,169 "

151. บจ. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      518                       195 "

152. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิดัสเตรยีล แอนด ์

โลจสิตกิส์

รับจำ้งบรหิำร ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและ

บรหิำรโครงกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      156                       289 "

153. บจ. ดเีสรมิกจิ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        40                         73 "

154. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิเตอร ์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย)

ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        49                         48 "

155. บจ. ทซีซี ีแลนด ์โลจสิตกิส์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           17 "

156. บจ. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล กจิกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร ์ไนทค์ลับ 

โบวล์ ิง่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,235                    1,514 "

157. บจ. ทซีซี ีลักซช์รูโีฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,322                       424 "

158. บจ. แวลโูฮเทลส์ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        45                         16 "

159. บจ. ทซีซีซีแีอล อโศก ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        11                       162 "

160. บจ. ทซีซีซีแีอล นรำธวิำส ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                         88 "

161. บจ. ทซีซีซีแีอล เสนำ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        11                         12 "

162. บจ. เทอรำโกร ไบโอ-เทค ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติกำ๊ซชวีภำพ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        89                       174 "

163. บจ. เทอรำโกร จ ำหน่ำยไมย้นืตน้และพชืไร่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       622                       254 "

164. บจ. เทอรำโกร เฟอรต์ไิลเซอร์ ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมี มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,613                    6,027 "

165. บจ. เทอรำโกร แลนด ์1 ใหบ้รกิำรจัดท ำสวนเกษตร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      572                       604 "

166. บจ. เทอรำโกร แลนด ์2 ใหบ้รกิำรจัดท ำสวนเกษตร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                           2 "

167. บจ. เทอรำโกร เทคโนโลยี พัฒนำระบบชลประทำนและ

เทคโนโลยกีำรเกษตร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

168. บจ. ไทย อะโกรโปรดักส์ แปรรูปผลผลติทำงกำรเกษตร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

169. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลติแอลกอฮอล์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      933                    1,314 "

170. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรย์ี่ ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติกำ๊ซชวีภำพ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         125 "

171. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  13,972                    7,416 "

172. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์ก็ตติง้ จ ำหน่ำยสรุำน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         32                       207 "

173. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  68,937                  64,688 "

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการบรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้5/28



31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

174. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ ำหน่ำยบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท             4,321,534             4,204,697 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยขำยสนิคำ้และ

บรกิำรใหก้ับกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

โดยรำคำซือ้ขำยก ำหนดโดยบวกก ำไร

จำกตน้ทนุกำรไดม้ำของสนิคำ้และ

บรกิำรนัน้

175. บจ. ถังไมโ้อค๊ไทย ผลติและจ ำหน่ำยถังไมโ้อค๊ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

176. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิกำรผลติ จ ำหน่ำยสรุำ เบยีร ์

โซดำ

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    7,743                         35 "

177. บจ. ธนภักดี ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       490                       494 "

178. บจ. อตุสำหกรรมน ้ำตำลชลบรุี ผลติน ้ำตำลทรำย มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,700                          -   "

179. บจ. อตุสำหกรรมน ้ำตำลสพุรรณบรุี สง่ออก ผลติน ้ำตำลทรำย จ ำหน่ำยสง่-

ปลกีน ้ำตำลทรำย

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,928                    4,336 "

180. บจ. เทพอรุโณทัย ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       410                       370 "

181. บจ. ทพิยก์ ำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ โรงงำนผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      593                       592 "

182. บจ. น ้ำตำลทพิยก์ ำแพงเพชร สง่ออก ผลติน ้ำตำลทรำย จ ำหน่ำยสง่-

ปลกีน ้ำตำลทรำย

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 53,711                258,086 "

183. บจ. น ้ำตำลทพิยส์โุขทัย สง่ออก ผลติน ้ำตำลทรำย จ ำหน่ำยสง่-

ปลกีน ้ำตำลทรำย

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

               105,058                    5,098 "

184. บจ. ทพิยพั์ฒน อำรเ์ขต เชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   7,900                    8,699 "

185. บจ. ทพิยส์โุขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ประกอบกจิกำรจัดตัง้หรอืสรำ้งโรงงำน

เพือ่ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       262                       445 "

186. บจ. ทซีซี ีเว ิง้นำครเขษม ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      236                         97 "

187. บจ. ทซีซี ีเอ็นจเินยีริง่ เซอรว์สิ บรษัิททีใ่หบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้น

วศิวกรรม 

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      997                    1,012 "

188. บจ. เมโทรโพล ภเูก็ต ธรุกจิโรงแรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         231 "

189. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำยผลติภัณฑผ์งสงักะสี

ออ๊กไซดแ์ละเคมภัีณฑอ์ืน่ๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      331                       538 "

190. บจ. ทซีซีซีแีอล โฟรท์นี ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        50                         52 "

191. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 15,851                    3,405 "

192. บจ. ไทยโมลำส ท ำธรุกจิขำยกำกน ้ำตำล มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

193. กองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพยไ์ทยรเีทล 

อนิเวสเมน้ต์

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,606                    1,534 "

194. บจ. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,071                       300 "

195. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                    22,510 "

196. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง่ บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           36 "

197. บจ. ทพิยส์โุขทัย ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรยี์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   7,455                  30,982 "

198. บจ. ทซีซี ีสริลิำ้นนำ ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและกำรบรหิำร

จัดกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      437                          -   "

199. บจ. ทซีซี ีพรวิเิลจ กำรด์ บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      571                         18 "

200 บจ. ทพิยส์พุรรณบรุ ีไบโอเอนเนอยี่ โรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   6,651                          -   "

201. บจ. ไทยโชว ์2013 บรกิำรจัดกำรแสดงโชวต์ำ่งๆ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

202. บจ. ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี ่แอนดด์สิทลิเลอรี่ ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       457                       356 "

203. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,396                    4,271 "

204. บจ. ยนูเิวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท์ ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำทำงดำ้นกำรลงทนุ

และจัดกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        61                         48 "

205. บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        34                          -   "

206. บจ. วนำ เบลล ์ทรี ธรุกจิซือ้ขำยตน้ไม ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        89                       168 "

207. บจ. วเีอ็นย ูเอ็กซบิชิัน่ เอเชยี แปซฟิิค รับจัดงำนแสดงสนิคำ้ ประชมุสมัมนำทำง

วชิำกำรสนัทนำกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      132                       128 "

208. บจ. เดอะ สตรที รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์

(เดมิชือ่ บจ. วำไรตี ้แอสเซท็ 5)

ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   8,539                          -   "

209. บจ. วนำ เบลล ์กำรเ์ดน้ รับจำ้งแตง่สวน มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        10                      (172) "

210. บจ. วฒันพัฒนเ์ทรดดิง้ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       584                       271 "

211. บจ. เวยีงสริิ ธรุกจิโรงแรม รสีอรท์ และสนำมกอลฟ์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,683                    2,402 "

212. บจ. เวริล์ด ์บุค๊ แอนด ์มเีดยี ศนูยห์นังสอื ใหเ้ชำ่พืน้ที่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,561                    1,974 "

213. บจ. เครือ่งดืม่แรงเยอร ์(2008) ผลติและจ ำหน่ำยเครือ่งดืม่ชกู ำลัง มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  36,865                  46,426 "

รวมท ัง้ส ิน้             7,020,066             6,863,558 

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่
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1.2  รายการดอกเบีย้รบั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         39                    4,494 บรษัิทฯ ไดรั้บดอกเบีย้จำกกำรใหกู้ย้มื

แกบ่รษัิทยอ่ยโดยอัตรำดอกเบีย้

ก ำหนดจำกตน้ทนุกำรกูย้มืและอัตรำ

ดอกเบีย้ทอ้งตลำด

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  12,681                  14,322 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    1,480                       458 "

4. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                           8                         15 "

5. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       349                          -   "

6. บจ. บเีจซ ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส ์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    3,039                    1,788 "

7. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             1 "

8. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             3 "

9. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         57                           1 "

10. Phu Thai Group Joint Stock Company จ ำหน่ำยสนิคำ้อปุโภคและบรโิภค บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                      3,786 "

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         11                  16,329 "

12. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                         488 "

รวมท ัง้ส ิน้                  17,664                  41,685 

     การรว่มคา้

1. บจ. บเีจซ-ีเอ็มพ็อยท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คำ้สง่ และคำ้ปลกี กำรร่วมคำ้                    2,471                          -   บรษัิทฯ ไดรั้บดอกเบีย้จำกกำรใหกู้ย้มื

แกก่ำรร่วมคำ้โดยอัตรำดอกเบีย้ก ำหนด

จำกตน้ทนุกำรกูย้มืและอัตรำดอกเบีย้

ทอ้งตลำด

รวมท ัง้ส ิน้                    2,471                          -   

1.3  รายการเงนิปนัผลรบั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  39,263                  58,895 บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิปันผลตำมอัตรำที่

ประกำศใหก้ับผูถ้อืหุน้รำยอืน่

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  29,312                139,296 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    7,550                  57,324 "

4. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                234,200                  89,400 "

5. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                  288,727 "

6. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                264,259                136,036 "

7. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                135,265                200,399 "

8. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิำรระบบขอ้มลูสำรสนเทศ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    5,442                          -   "

9. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                176,250                131,250 "

10. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                248,014                104,973 "

รวมท ัง้ส ิน้             1,139,555             1,206,300 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยสง่ เศษแกว้ พลำสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                          -                      1,000 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดรั้บเงนิปันผล

ตำมอัตรำทีป่ระกำศใหก้ับผูถ้อืหุน้รำยอืน่

รวมท ัง้ส ิน้                          -                      1,000 

     การรว่มคา้

1. บจ. เบอรล์ี ่เอเซยีติ๊ก โซดำ น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภัณฑโ์ซดำแอช กำรร่วมคำ้                  24,000                  38,400 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดรั้บเงนิปันผล

ตำมอัตรำทีป่ระกำศใหก้ับผูถ้อืหุน้รำยอืน่

2. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภัุณฑพ์ลำสตกิแข็ง กำรร่วมคำ้                  21,070                  19,110 "

รวมท ัง้ส ิน้                  45,070                  57,510 

มลูคา่รายการ (พนับาท)

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

มลูคา่รายการ (พนับาท)

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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1.4  รายการรายไดจ้ากการปนัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  13,733                  18,071 บรษัิทฯ เรยีกเก็บคำ่บรหิำรจัดกำร 

(Management Fee)และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ ๆ 

ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรงำนบคุคล

คำ่บรกิำรทำงบญัชแีละกำรเงนิ 

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกฎหมำย และงำนดำ้น

เทคโนโลยสีำรสนเทศ จำกบรษัิทยอ่ย

โดยค ำนวณจำกตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  15,107                  18,804 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  17,526                    8,110 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                      1,534 "

5. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    5,552                          -   "

6. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       816                  31,959 "

7. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  39,225                          -   "

8. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    6,602                          -   "

9. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       336                          -   "

10. บจ. คอสมำ่ เมดคิอล จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    4,225                  13,488 "

11. Ichiban Company Limited ผลติผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกถ่ัวเหลอืง บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                         16                          -   "

12. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       316                    1,886 "

13. Phu Thai Group Joint Stock Company จ ำหน่ำยสนิคำ้อปุโภคและบรโิภค บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    2,201                          -   "

14. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  11,976                  14,170 "

15. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิำรระบบขอ้มลูสำรสนเทศ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  16,145                  15,363 "

16. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    5,025                    6,956 "

17. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    5,061                    1,115 "

18. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  99,426                  47,377 "

19. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       201                          -   "

20. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    9,562                  11,712 "

21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                  13,708                  15,665 "

รวมท ัง้ส ิน้                266,759                206,210 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยสง่ เศษแกว้ พลำสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                       600                    3,343 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เรยีกเก็บคำ่

บรหิำรจัดกำร (Management Fee)

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้ำ่ย

กำรบรหิำรงำนบคุคล คำ่บรกิำรทำง

บญัชแีละกำรเงนิ คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้น

กฎหมำย และงำนดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศจำกบรษัิทร่วมโดยค ำนวณ

จำกตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 19,947                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                  20,547                    3,343 

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                    2,635                    3,000 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เรยีกเก็บคำ่

บรหิำรจัดกำร (Management Fee)

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้ำ่ย

กำรบรหิำรงำนบคุคลคำ่บรกิำรทำง

บญัชแีละกำรเงนิ คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้น

กฎหมำย และงำนดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ จำกกำรร่วมคำ้โดยค ำนวณ

จำกตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ

2. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

กำรร่วมคำ้                    3,104                    2,933 "

3. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ กำรร่วมคำ้                       604                       250 "

4. บจ. บเีจซ ีมำรนี รซีอสเซส 

ดเีวลลอปเมน้ท์

ธรุกจิใหเ้ชำ่บอ่เลีย้งกุง้และอปุกรณ์ กำรร่วมคำ้                         90                         90 "

รวมท ัง้ส ิน้                    6,433                    6,273 

มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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1.5  รายการรายไดอ้ ืน่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้ำ้และจ ำหน่ำยหนังสอืและนติยสำร บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    3,401                    2,688 บรษัิทฯ ไดรั้บรำยไดอ้ืน่จำกบรษัิทยอ่ย

ตำมรำคำทีต่กลงกันตำมสญัญำ

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         22                         61 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         13                       233 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  46,885                  58,980 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             2 "

6. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    1,057                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         95                          -   "

8. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                298,359                182,266 "

9. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    5,715                          -   "

10. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ ำหน่ำยผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีำงภำพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรำ้ง

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       126                           2 "

11. บจ. มัณฑนำ มำรเ์ก็ตติง้ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีมำเฮ เมดคิอล)

จ ำหน่ำยเวชภัณฑแ์ละวสัดกุำรแพทย์ บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                         251 "

12. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    2,271                           2 "

13. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                           36 "

14. บจ. คอสมำ่ เมดคิอล จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                256,560                       297 "

15. บจ. ดสิทรี ่- ไทย ผูค้ำ้และจ ำหน่ำยหนังสอืและนติยสำร บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                             2 "

16. บจ. คอสมำ่ เทรดดิง้ 

(เดมิชือ่ บจ. โกลด ์เมดอลเลีย่น)

หยดุด ำเนนิกำร บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                             2 "

17. Ichiban Company Limited ผลติผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกถ่ัวเหลอืง บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                         15                          -   "

18. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    1,527                       316 "

19. บจ. หนิออ่นและศลิำ หยดุด ำเนนิกำร บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                             2 "

20. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             7 "

21. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       980                    1,552 "

22. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิำรระบบขอ้มลูสำรสนเทศ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                           8                          -   "

23. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                         10                         10 "

24. บจ. บเีจซ ีคอนซเูมอร์ 

(เดมิชือ่ บจ. ไทยฟลัวสปำรแ์อนด์

มเินอรัลส)์

หยดุด ำเนนิกำร บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             2 "

25. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                252,201                    6,794 "

26. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                           20 "

27. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                           2                         47 "

28. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                         86                         11 "

รวมท ัง้ส ิน้                869,333                253,583 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยสง่ เศษแกว้ พลำสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                    5,144                    6,435 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดรั้บรำยได ้

อืน่จำกบรษัิทร่วมตำมรำคำทีต่กลงกัน

ตำมสญัญำ

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        38                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                    5,182                    6,435 

     การรว่มคา้

1. BJC O-I Glass Pte. Ltd. บรษัิทลงทนุ กำรร่วมคำ้                          -                         102 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดรั้บรำยได ้

อืน่จำกกำรร่วมคำ้ตำมรำคำทีต่กลงกัน

ตำมสญัญำ

2. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                    4,280                    2,827 "

3. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                       976                       364 "

4. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

กำรร่วมคำ้                       222                       222 "

5. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ กำรร่วมคำ้                       208                         70 "

6. บจ. บเีจซ-ีเอ็มพ็อยท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คำ้สง่ และคำ้ปลกี กำรร่วมคำ้                          -                             2 "

มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     การรว่มคา้

7. บจ. เบอรล์ี ่เอเซยีติ๊ก โซดำ น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภัณฑโ์ซดำแอช กำรร่วมคำ้                       610                       603 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดรั้บรำยได ้

อืน่จำกกำรร่วมคำ้ตำมรำคำทีต่กลงกัน

ตำมสญัญำ

8. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภัุณฑพ์ลำสตกิแข็ง กำรร่วมคำ้                    2,032                    2,124 "

9. บจ. บเีจซ ีมำรนี รซีอสเซส 

ดเีวลลอปเมน้ท์

ธรุกจิใหเ้ชำ่บอ่เลีย้งกุง้และอปุกรณ์ กำรร่วมคำ้                          -                             2 "

รวมท ัง้ส ิน้                    8,328                    6,316 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไวเซอรี่ ประกอบกจิกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร

ลงทนุทกุประเภท และบรหิำรทรัพยส์นิ

ใหแ้กบ่คุคลอืน่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดรั้บรำยได ้

อืน่จำกกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกันตำม

รำคำทีต่กลงกันตำมสญัญำ

2. บจ. แอทมเีดยีฟรอ้นท์ ประกอบกจิกำรดำ้นกำรสือ่สำร โฆษณำ 

ประชำสมัพันธท์กุประเภท

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           27 "

3. บจ. เอเชยีติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชัน่ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           15 "

4. บจ. แอสเสท เวริด ์ลเีฌอร์ บรกิำรซกัอบรดี มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         156 "

5. บจ. บำงนำพัฒนกจิ คลังสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             2 "

6. บจ. โบดหิ ์ทร ีแลนดส์เคป ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           33 "

7. บจ. เจรญิวรรณกจิ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

8. บจ. ครสิตอลลำ ปลกูออ้ย มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         299 "

9. บจ. เมอืงรสีอรท์ ชะอ ำ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

10. บจ. ธนสนิธิ รับเหมำกอ่สรำ้งอำคำรทกุชนดิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           44 "

11. บจ. ฟู้ดแอนดฟั์น จ ำหน่ำยปลกีอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           37 "

12. บจ. โกลเดน้เวลธ์ ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและกำรบรหิำร

จัดกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         129 "

13. บมจ. แผน่ดนิทองพร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอป

เมน้ท์

ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           10 "

14. บจ. โกลเดน้แลนดเ์รสซเิดน้ซ์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           19 "

15. บจ. แอสเสทเวริด ์เอสเตท 

(เดมิชือ่ บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ดคอรท์ส)

ศนูยอ์ำหำร ใหบ้รกิำรใหใ้ชล้ขิสทิธิ์

เครือ่งหมำยกำรคำ้

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           39 "

16. บจ. เมอืงเกำ่ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

17. บจ. เอ็น. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดเิวลลอปเมน้ท์

ใหเ้ชำ่พืน้ทีจั่ดแสดงสนิคำ้และนทิรรศกำร

ตำ่ง ๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

18. บจ. นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลับ บรกิำรสนำมกอลฟ์และกฬีำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                             4 "

19. บจ. น ำกจิกำร จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

20. บจ. น ำเมอืง จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          3                          -   "

21. บจ. น ำนคร จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                          -   "

22. บจ. น ำพลัง จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        16                          -   "

23. บจ. น ำทพิย์ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          2                          -   "

24. บจ. น ำรุ่งโรจน์ จ ำหน่ำยสรุำ ทีป่รกึษำเกีย่วกับแอลกอฮอล์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

25. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        35                    2,760 "

26. บจ. โออชิ ิเทรดดิง้ ผลติ จ ำหน่ำยสง่อำหำรส ำเร็จรูป 

กึง่ส ำเร็จรูป ประเภทอำหำรญีปุ่่ น

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         240 "

27. บจ. พเิศษกจิ ขำยสง่เศษแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           50 "

28. บจ. พรรณธอิร ลงทนุในบรษัิททีท่ ำธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทำง

กำรเกษตรและอตุสำหกรรมทำงกำรเกษตร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                        (550) "

29. บจ. พรรณธอิร เทรดดิง้ จ ำหน่ำยน ้ำตำล ผลติภัณฑน์ ้ำตำล รวมถงึ

ผลติภัณฑท์ำงกำรเกษตร

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           52 "

30. บจ. ป้อมเจรญิ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                          -   "

31. บจ. ป้อมกจิ จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

32. บจ. ป้อมนคร จ ำหน่ำยเบยีรแ์ละสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          2                          -   "

33. บจ. ป้อมพลัง จ ำหน่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดำและ

น ้ำดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

34. บจ. พรพัฒนสนิ ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           31 "

35. บจ. รัชโยธนิ ทำวเวอร์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 "

36. บจ. เซอรว์สิอัลลำยแอนซ์ รับจำ้งบรหิำรลำนจอดรถ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           77 "

37. บมจ. อำหำรสยำม ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรแปรสภำพจำก

พชืผลกำรเกษตรเพือ่กำรสง่ออก

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         119 "

38. บจ. สริวินำ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           19 "

39. บมจ. อำคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิำศภัย มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    9,514                    2,003 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

หนำ้10/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

40. บจ. เครอือำคเนย์ ใหส้นิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์- เครือ่งใช ้

ส ำนักงำน

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                     (2,009) บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดรั้บรำยได ้

อืน่จำกกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกันตำม

รำคำทีต่กลงกันตำมสญัญำ

41. บจ. สปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่ 

แมนเนจเมน้ท์

บรกิำรเกีย่วกับกำรกฬีำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         13                          -   "

42. บจ. สรุเศรษฐ์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           33 "

43. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิำรอำคำรส ำนักงำน จ ำหน่ำยอำหำร

และเครือ่งดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         395 "

44. บจ. ทซีซี ีโฮลดิง้ ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่และมกีรรมกำร

ร่วมกันกับบรษัิท

                         -                        (645) "

45. บจ. ตะวนันำ ไนทบ์ำซำร์ ใหเ้ชำ่พืน้ที่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                         173 "

46. บจ. ทซีซี ีแคปปิตอล แลนด์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         185 "

47. บจ. ทซีซี ีแลนด์ ขำยฝำก จ ำนองจ ำน ำ รับจ ำน ำ จดทะเบยีน 

รับโอน ท ำสญัญำนติกิรรมใดๆ เกีย่วกับสิง่

ปลกูสรำ้งและเอกสทิธิต์ำ่งๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                     (2,044) "

48. บจ. ทซีซี ีแลนด ์คอมเมอรเ์ชยีล รับจำ้งบรหิำรทรัพยส์นิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         102 "

49. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิดัสเตรยีล แอนด ์

โลจสิตกิส์

รับจำ้งบรหิำร ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและ

บรหิำรโครงกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           21 "

50. บจ. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล กจิกำรโรงแรม ภัตตำคำร บำร ์ไนทค์ลับ 

โบวล์ ิง่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           77 "

51. บจ. เทอรำโกร จ ำหน่ำยไมย้นืตน้และพชืไร่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           27 "

52. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       161                      (299) "

53. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ ำหน่ำยบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       778                    5,440 "

54. บจ. ทพิยพั์ฒน อำรเ์ขต เชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         697 "

55. บจ. ทซีซี ีเว ิง้นำครเขษม ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

56. บจ. ทซีซี ีเอ็นจเินยีริง่ เซอรว์สิ บรษัิททีใ่หบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้น

วศิวกรรม 

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           50 "

57. บจ. ทซีซี ีเรยีลเอสเตท ดเีวลลอปเมนท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           21 "

58. บจ. ไทย-ไลซำท ตัวแทนจ ำหน่ำยผลติภัณฑผ์งสงักะสี

ออ๊กไซดแ์ละเคมภัีณฑอ์ืน่ๆ

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             2 "

59. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                  134,206 "

60. บจ. ทซีซี ีสริลิำ้นนำ ใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำและกำรบรหิำร

จัดกำร

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             6 "

61. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           29 "

62. บจ. วนำ เบลล ์ทรี ธรุกจิซือ้ขำยตน้ไม ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           21 "

63. บจ. ทซีซี ีสปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่ บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                       (13)                         13 "

64. บจ. วฒันพัฒนเ์ทรดดิง้ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                           3                         46 "

รวมท ัง้ส ิน้                  10,548                142,232 

2.    รายการคา่ใชจ้า่ย

2.1  รายการซือ้สนิคา้และบรกิาร

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง             2,402,737             2,441,594 บรษัิทฯ ซือ้สนิคำ้ส ำเร็จรูปและบรกิำร

จำกบรษัิทยอ่ย โดยรำคำขำยก ำหนด

จำกรำคำตลำดสทุธจิำกก ำไรสว่นเพิม่

ของบรษัิท

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง             2,167,952             2,343,523 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  19,837                  22,084 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                170,348                176,347 "

5. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                253,399                          -   "

6. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  12,422                  36,593 "

7. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       250                          -   "

8. บจ. คอสมำ่ เมดคิอล จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    4,898                    3,020 "

9. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    2,375                       996 "

10. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                961,544                926,792 "

11. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                691,418             3,724,978 "

12. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                           21 "

13. บจ. ไทย มำลำยำ กลำส ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                280,448                361,855 

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่
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บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

14. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       116                          -   บรษัิทฯ ซือ้สนิคำ้ส ำเร็จรูปและบรกิำร

จำกบรษัิทยอ่ย โดยรำคำขำยก ำหนด

จำกรำคำตลำดสทุธจิำกก ำไรสว่นเพิม่

ของบรษัิท

รวมท ัง้ส ิน้             6,967,744           10,037,803 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขำยสง่ เศษแกว้ พลำสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                755,265                703,971 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซือ้สนิคำ้

ส ำเร็จรูปและบรกิำรจำกบรษัิทร่วม โดย

รำคำขำยก ำหนดจำกรำคำตลำดสทุธิ

จำกก ำไรสว่นเพิม่ของบรษัิท

รวมท ัง้ส ิน้                755,265                703,971 

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                  27,041                  52,097 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซือ้สนิคำ้

ส ำเร็จรูปและบรกิำรจำกกำรร่วมคำ้ โดย

รำคำขำยก ำหนดจำกรำคำตลำดสทุธิ

จำกก ำไรสว่นเพิม่ของบรษัิท

2. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของกำรร่วมคำ้                  28,042                          -   "

3. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

กำรร่วมคำ้                165,664                428,833 "

4. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ กำรร่วมคำ้                    4,887                          -   "

5. บจ. เบอรล์ี ่เอเซยีติ๊ก โซดำ น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภัณฑโ์ซดำแอช กำรร่วมคำ้                619,770                419,361 "

6. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่ำพลำส จ ำหน่ำยบรรจภัุณฑพ์ลำสตกิแข็ง กำรร่วมคำ้                  53,621                  36,783 "

รวมท ัง้ส ิน้                899,025                937,074 

    กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บมจ. เบยีรไ์ทย (1991) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         45                         12 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซือ้สนิคำ้

ส ำเร็จรูปและบรกิำรจำกกจิกำรอืน่ที่

เกีย่วขอ้งกัน โดยรำคำขำยก ำหนดจำก

รำคำตลำดสทุธจิำกก ำไรสว่นเพิม่ของ

บรษัิท

2. บมจ. โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษ

บำงปะอนิ

ผลติและขำยกระดำษ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      117                          -   "

3. บจ. คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                           11 "

4. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑน์มและ

น ้ำผลไม ้

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,069                  31,313 "

5. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด ผลติและจ ำหน่ำยไอศกรมี มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          5                          -   "

6. F&N Foods Pte Ltd ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑน์มและ

เครือ่งดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,971                          -   "

7. บจ. เลศิรัฐกำร ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                       (12)                        (95) "

8. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        44                         45 "

9. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      8,172 "

10. บจ. พเิศษกจิ ขำยสง่เศษแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                271,567                396,116 "

11. บจ. ป้อมทพิย ์(2012) จ ำหน่ำยเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่ไมผ่สม

แอลกอฮอล์

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        81                         79 "

12. บมจ. เสรมิสขุ ผลติและจ ำหน่ำยเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 27,465                          -   "

13. บจ. อำคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    9,005                    8,653 "

14. บมจ. อำคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิำศภัย มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  42,519                  56,742 "

15. บมจ. อำคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,182                    2,572 "

16. บจ. เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ ผลติและจ ำหน่ำยสง่เครือ่งดืม่ทกุชนดิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        10                          -   "

17. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                          -                             3 "

18. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    2,945                    2,448 "

19. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       200                          -   "

20. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ ำหน่ำยบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  18,591                    3,329 "

21. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิกำรผลติ จ ำหน่ำยสรุำ เบยีร ์

โซดำ

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,294                    1,238 "

22. บจ. ทพิยพั์ฒน อำรเ์ขต เชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                378,099                510,638 

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

มลูคา่รายการ (พนับาท)
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2.2  รายการคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้ำ้และจ ำหน่ำยหนังสอืและนติยสำร บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       495                    1,429 บรษัิทยอ่ย เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ขำยและบรหิำรจำกบรษัิทฯ ตำมรำคำที่

ตกลงกันตำมสญัญำ

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                   (5,550)                    3,196 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  11,110                  11,303 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                331,533                325,909 "

5. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                   (6,605)                          -   "

6. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         16                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ ำหน่ำยผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีำงภำพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรำ้ง

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                             5 "

8. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                           26 "

9. BJC International Company Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                         179 "

10. BJC International (Myanmar) Company 

Limited

บรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรวเิครำะห ์

ผลติภัณฑแ์ละกำรรวบรวมขอ้มลู

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                    1,137                       187 "

11. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       257                          -   "

12. บจ. คอสมำ่ เมดคิอล จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                         150 "

13. BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ผลติอำหำรวำ่ง บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                          -                           17 "

14. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       134                       674 "

15. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  14,912                  11,694 "

16. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิำรระบบขอ้มลูสำรสนเทศ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                  29,695                  31,917 "

17. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         94                          -   "

18. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ ำหน่ำย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       116                       715 "

19. บมจ. อตุสำหกรรมท ำเครือ่งแกว้ไทย ผลติภำชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    1,265                    2,947 "

20. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    3,037                    3,279 "

รวมท ัง้ส ิน้                381,646                393,627 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      334                          -   บรษัิทร่วม เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ขำยและบรหิำรจำกบรษัิทฯ และบรษัิท

ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกันตำมสญัญำ

รวมท ัง้ส ิน้                       334                          -   

     การรว่มคา้

1. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดำนอน แดรี)่

ผลติและจัดจ ำหน่ำยโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท ำจำกนม

กำรร่วมคำ้                          -                      3,134 กำรร่วมคำ้ เรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ขำยและบรหิำรจำกบรษัิทฯ และบรษัิท

ยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกันตำมสญัญำ

2. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ กำรร่วมคำ้                       471                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                       471                    3,134 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี ่(1991) ผลติสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                         12                       109 กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน เรยีกเก็คำ่ใช ้

จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรจำกบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ตำมรำคำที่

ตกลงกันตำมสญัญำ

2. บมจ. โรงงำนอตุสำหกรรมกระดำษ

บำงปะอนิ

ผลติและขำยกระดำษ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      149                          -   "

3. บจ. ธนสนิธิ รับเหมำกอ่สรำ้งอำคำรทกุชนดิ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        96                         96 "

4. บจ. ทศภำค โฆษณำและประชำสมัพันธ์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      380                    8,245 "

5. F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      304                          -   "

6. บมจ. อนิทรประกันภัย ประกันวนิำศภัย มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      1,507 "

7. บจ. เลศิรัฐกำร ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      962                       896 "

8. บจ. นอรธ์ปำรค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลับ บรกิำรสนำมกอลฟ์และกฬีำ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       519                           1 "

9. บจ. น ำยคุ จ ำหน่ำยสรุำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          6                           6 "

10. บจ. ปำกซอง แคปปิตอล บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           42 "

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

มลูคา่รายการ (พนับาท)
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บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

11. บจ. ป้อมทพิย ์(2012) จ ำหน่ำยเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่ไมผ่สม

แอลกอฮอล์

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        11                         11 กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกัน เรยีกเก็คำ่ใช ้

จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรจำกบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ตำมรำคำทีต่กลงกัน

ตำมสญัญำ
12. บจ. อำคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  35,798                  39,031 "

13. บมจ. อำคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิำศภัย มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                  29,229                  34,282 "

14. บมจ. อำคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,112                       912 "

15. Suvannaphum Investment Company 

Limited

บรษัิทลงทนุ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,057                    1,770 "

16. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิำรอำคำรส ำนักงำน จ ำหน่ำยอำหำร

และเครือ่งดืม่

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   4,681                    2,329 "

17. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                       541                       806 "

18. บจ. ทซีซี ีโฮเทลส ์แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         262 "

19. บจ. ทซีซี ีลักซช์รูโีฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         103 "

20. บจ. แวลโูฮเทลส์ โรงแรมและภัตตำคำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        20                         76 "

21. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ ำหน่ำยบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    2,492                    7,033 "

22. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิกำรผลติ จ ำหน่ำยสรุำ เบยีร ์

โซดำ

มกีรรมกำรร่วมกันกับบรษัิท                    1,443                    1,234 "

23. บจ. น ้ำตำลทพิยก์ ำแพงเพชร สง่ออก ผลติน ้ำตำลทรำย จ ำหน่ำยสง่-

ปลกีน ้ำตำลทรำย

มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                       (53)                          -   "

24. บจ. ทพิยพั์ฒน อำรเ์ขต เชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        93                       306 "

25. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,623                       979 "

26. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮำ้ส์ บรหิำรจัดกำรธรุกจิกระจำยสนิคำ้ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                          (12) "

27. บจ. ทพิยส์โุขทัย ไบโอ-เทค ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรยี์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         (6)                          -   "

28. บจ. ทพิยส์พุรรณบรุ ีไบโอเอนเนอยี่ โรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         (7)                          -   "

29. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหำรมิทรัพย์ มกีรรมกำรร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        27                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                  81,489                100,024 

2.3  รายการดอกเบีย้จา่ย

 

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดำษ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         41                           4 บรษัิทยอ่ยใหบ้รษัิทฯ กูย้มืเงนิ โดย

อัตรำดอกเบีย้ก ำหนดจำกตน้ทนุ

กำรกูย้มืและอัตรำดอกเบีย้ทอ้งตลำด

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นพธิกีำรออกสนิคำ้ คลังสนิคำ้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคำ้

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                          -                           12 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       531                       693 "

4. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       442                         21 "

5. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    1,358                       979 "

6. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       281                       326 "

7. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ ำหน่ำยผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีำงภำพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรำ้ง

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                    2,297                    3,088 "

8. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       676                    2,017 "

9. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คำ้ปลกี บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       148                         35 "

10. บจ. มัณฑนำ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์

บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       758                       894 "

11. บจ. รูเบยีอตุสำหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส ำอำงและลกูอม บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       145                         39 "

12. บจ. บเีจซ ีคอนซเูมอร์ 

(เดมิชือ่ บจ. ไทยฟลัวสปำรแ์อนด์

มเินอรัลส)์

หยดุด ำเนนิกำร บรษัิทยอ่ยทำงตรง                         62                         66 "

13. บจ. ไทยกลำสเทคโนโลยี บรกิำรจัดอบรมสมัมนำ บรษัิทยอ่ยทำงตรง                       669                       928 "

14. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรำ้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทำงออ้ม                       601                       527 "

รวมท ัง้ส ิน้                    8,009                    9,629 

มลูคา่รายการ (พนับาท)

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที่

มลูคา่รายการ (พนับาท)
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3  รายการลกูหนีก้ารคา้

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้า้และจ าหน่ายหนังสอืและนติยสาร บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    3,915                    6,955 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดาษ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         37                       680 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                       101                       346 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิารดา้นพธิกีารออกสนิคา้ คลังสนิคา้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคา้

บรษัิทยอ่ยทางตรง                       876                       311 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       154                         90 "

6. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       684                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                           4                          -   "

8. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                288,481                218,893 "

9. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       144                          -   "

10. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       149                       323 "

11. BJC International Company Limited ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยทางตรง                       157                         83 "

12. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       116                          -   "

13. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                       293                         73 "

14. บจ. คอสมา่ เมดคิอล จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                143,534                128,600 "

15. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       262                       763 "

16. บจ. มัณฑนา จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                       104                      (121) "

17. บจ. รูเบยีอตุสาหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส าอางและลกูอม บรษัิทยอ่ยทางตรง                       167                       193 "

18. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิารระบบขอ้มลูสารสนเทศ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         40                       401 "

19. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทางตรง                           7                       897 "

20. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       292                       225 "

21. บมจ. อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางตรง                    2,798                    2,112 "

22. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    4,352                    2,057 "

23. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรา้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                         22                         25 "

รวมท ัง้ส ิน้                446,689                362,906 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขายสง่ เศษแกว้ พลาสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                       217                           7 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1 

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส์ บรหิารจัดการธรุกจิกระจายสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                  29,956                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                  30,173                           7 

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                       393                    2,261 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

2. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                    4,537                  25,245 "

3. บจ. ไทย แดรี ่

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

การร่วมคา้                          -                         311 "

4. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) การร่วมคา้                         11                          -   "

5. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ าหน่ายบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิแข็ง การร่วมคา้                       560                       671 "

รวมท ัง้ส ิน้                    5,501                  28,488 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. อนันตศริพัิฒนา เป็นผูจั้ดการและดแูลผลประโยชน ์

เก็บผลประโยชน ์และจัดการทรัพยส์นิ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        10                       337 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

2. บจ. เอเชยีติ๊กเฮา้ส์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                         60 "

3. บจ. แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไวเซอรี่ ประกอบกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นการ

ลงทนุทกุประเภท และบรหิารทรัพยส์นิ

ใหแ้กบ่คุคลอืน่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        63                         36 "

4. บจ. แอทมเีดยีฟรอ้นท์ ประกอบกจิการดา้นการสือ่สาร โฆษณา 

ประชาสมัพันธท์กุประเภท

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        12                         39 "

5. บจ. อธมิาตร ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         70                         33 "

6. บจ. เอเชยีติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชัน่ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          5                          -   "

7. บจ. แอสเสท เวริด ์ลเีฌอร์ บรกิารซกัอบรดี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      460                    1,009 "

8. บจ. แอสเสท เวริด ์รเีทล ธรุกจิบรหิารศนูยก์ารคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,249                          -   "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ณ วนัที่

หนา้15/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

9. บจ. แอสเสท เวริด ์ซนิเนอรจ์ี้ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        52                          -   เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1 

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

10. บจ. บา้นบงึเวชกจิ สถานพยาบาล มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   3,719                    4,979 "

11. บจ. บางนากลาส ผลติ จ าหน่ายสง่ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        19                         19 "

12. บจ. บางนาพัฒนกจิ คลังสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          5                           5 "

13. บมจ. เบยีรไ์ทย (1991) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                  82,980                  76,173 "

14. บจ. เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี ่(1991) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                  37,510                  49,054 "

15. บจ. โบดหิ ์ทร ีแลนดส์เคป ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        74                         78 "

16. บมจ. กรุงเทพบา้นและทีด่นิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      156                          -   "

17. บจ. เจรญิวรรณกจิ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      660                       256 "

18. บจ. คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    9,854                  11,227 "

19. บจ. ครสิตอลลา ปลกูออ้ย มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      963                    1,075 "

20. บจ. เมอืงรสีอรท์ ชะอ า ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

21. บจ. ซ ีเอ ซี ศนูยใ์หบ้รกิารความรูด้า้นการเงนิและ

การลงทนุ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      713                    1,844 "

22. บจ. ชา้งอนิเตอรเ์นชัน่แนล บรกิารดา้นโฆษณาและประชาสมัพันธ์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        42                         30 "

23. บจ. คอนเซพ แลนด ์8 ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        20                          -   "

24. บจ. คอนเซพ แลนด ์7 ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                          -   "

25. บจ. ธนสนิธิ รับเหมากอ่สรา้งอาคารทกุชนดิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      148                         38 "

26. บจ. ทศภาค โฆษณาและประชาสมัพันธ์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      700                         72 "

27. บจ. ตะวนัออกเคมเีกิล้ ผลติ และจ าหน่ายเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิ ภายในประเทศและตา่งประเทศ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        12                         15 "

28. บจ.อเีอสพ ีเอ็น อนิเตอรเ์นชัน่แนล ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                          -   "

29. บจ. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ใหบ้รกิารอาหาร เครือ่งดืม่ อยา่งครบ

วงจรภายในศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ์

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        29                         78 "

30. บจ. ฟู้ดแอนดฟั์น จ าหน่ายปลกีอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       242                         36 "

31. บจ. เฟ่ืองฟอูนันต์ ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       172                         25 "

32. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

น ้าผลไม ้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      233                       470 "

33. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด ผลติและจ าหน่ายไอศกรมี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,681                    1,601 "

34. F&N Beverages Manufacturing Sdn 

Bhd

ผลติและจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 85,130                  67,993 "

35. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชยี ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      176                          -   "

36. บจ. โกลเดน้เวลธ์ ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      259                       302 "

37. บจ. แกรนด ์ยนูติี ้ดเิวลล็อปเมน้ท์ บรหิารอาคารชดุ และรับเป็นทีป่รกึษาให ้

ค าแนะน าพาณชิยกรรม การบรหิาร

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      243                       276 "

38. บมจ. แผน่ดนิทองพร็อพเพอรต์ี ้

ดเีวลลอปเมน้ท์

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    1,127                       538 "

39. บจ. โกลเดน้แลนดเ์รสซเิดน้ซ์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      354                       451 "

40. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์8 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        17                          -   "

41. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์7 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      110                          -   "

42. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์4 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        24                          -   "

43. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์5 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        52                          -   "

44. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์9 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        23                          -   "

45. บจ. โฮเทลส ์เวลิด ์12 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        18                          -   "

46. บจ. โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท์ บรหิารชอ่งทางการจัดจ าหน่าย มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      155                          -   "

47. บจ. กาแลไนทบ์าซาร์ ใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารสาธารณูปโภค มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       119                       103 "

48. บจ. กาญจนสงิขร ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         88                         52 "

49. บจ. แกน่ขวญั ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         99                         45 "

50. บจ. เกษตรทพิย ์(2010) ใหบ้รกิารจัดหาวตัถดุบิทางการเกษตร

และปัจจัยการผลติอืน่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          7                         12 "

51. บจ. เกษมทรัพยส์ริ ิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                         16 "

52. บจ. เกษมทรัพยส์ริ ิ1 ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        73                          -   "

53. บจ. ลา้นชา้ง ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                       107 "

54. บจ. แอสเสทเวริด ์เอสเตท 

(เดมิชือ่ บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ดคอรท์ส)

ศนูยอ์าหาร ใหบ้รกิารใหใ้ชล้ขิสทิธิ์

เครือ่งหมายการคา้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,361                       195 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนา้16/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

55. บจ. หลักชยัคา้สรุา จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       127                         39 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

56. บจ. เลศิรัฐการ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      105                       135 "

57. บจ. มงคลสมัย ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       100                         23 "

58. บจ. เมอืงเกา่ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                           5 "

59. บจ. มเีดยี ฟรอ้นท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        42                         27 "

60. บจ. เมโทรโพล โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      403                       207 "

61. บจ.เอ็ม เอส เเอนด ์เค ซ ีดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      420                          -   "

62. บจ. โมโช เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต์ ผลติภาพยนตรแ์ละวดีทัิศน์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

63. บจ. เอ็น. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดเิวลลอปเมน้ท์

ใหเ้ชา่พืน้ทีจั่ดแสดงสนิคา้และนทิรรศการ

ตา่ง ๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      281                       187 "

64. บจ. นทชียั ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         67                         32 "

65. บจ. ไนซโ์ฮเต็ล ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         25                          -   "

66. บจ. หนองคาย คันทร ีกอลฟ์คลับ สนามกอลฟ์ จัดสรรทีด่นิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             2 "

67. บจ. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลับ บรกิารสนามกอลฟ์และกฬีา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       191                    1,025 "

68. บจ. น ากจิการ จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         524 "

69. บจ. น าเมอืง จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      2,658 "

70. บจ. น านคร จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        28                       524 "

71. บจ. น าพลัง จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         502 "

72. บจ. น าทพิย์ จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      2,057 "

73. บจ. น าธรุกจิ จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      1,993 "

74. บจ. น ายคุ จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         391 "

75. บจ. น ารุ่งโรจน์ จ าหน่ายสรุา ทีป่รกึษาเกีย่วกับแอลกอฮอล์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         494 "

76. บจ. นวิมัลตีไ้มน์ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      198                       222 "

77. บจ. นอรท์ สาธร เรยีลตี้ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      451                       382 "

78. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญีปุ่่ น มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      489                    2,071 "

79. บจ. โออชิ ิเทรดดิง้ ผลติ จ าหน่ายสง่อาหารส าเร็จรูป 

กึง่ส าเร็จรูป ประเภทอาหารญีปุ่่ น

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,149                    3,169 "

80. บจ. โออชิ ิราเมน จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        38                          -   "

81. บจ. ออฟฟิศเวลด ์1 ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        29                          -   "

82. บจ. ปากซอง แคปปิตอล บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        30                         30 "

83. บจ. แพนอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

(ประเทศไทย)

จัดจ าหน่ายวสัดแุละบรกิารจัดซือ้ จัดจา้ง มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           1                           4 "

84. บจ. พเิศษกจิ ขายสง่เศษแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           8                           8 "

85. บจ. พรรณธอิร ลงทนุในบรษัิททีท่ าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทาง

การเกษตรและอตุสาหกรรมทางการเกษตร

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      219                       415 "

86. บจ. พรรณธอิร เทรดดิง้ จ าหน่ายน ้าตาล ผลติภัณฑน์ ้าตาล รวมถงึ

ผลติภัณฑท์างการเกษตร

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       150                         97 "

87. บจ. ป้อมเจรญิ จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      424                          -   "

88. บจ. ป้อมโชค จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      114                          -   "

89. บจ. ป้อมกจิ จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      179                          -   "

90. บจ. ป้อมคลัง จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      317                          -   "

91. บจ. ป้อมนคร จ าหน่ายเบยีรแ์ละสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        22                          -   "

92. บจ. ป้อมพลัง จ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โซดาและ

น ้าดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      271                          -   "

93. บจ. ปรดีปีระภา ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          7                         24 "

94. บจ. ป้อมบรูพา จ าหน่ายสรุาในประเทศ และตา่งประเทศ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      817                          -   "

95. บจ. ป้อมทพิย ์(2012) จ าหน่ายเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่ไมผ่สม

แอลกอฮอล์

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      153                          -   "

96. บจ. พรพัฒนสนิ ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      212                          -   "

97. บจ. ประมวลผล ผลติและจ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        38                          -   "

98. บจ. เพิม่ทรัพยส์ริ ิ2 ธรุกจิศนูยก์ารคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        18                          -   "

99. บจ. ควอลติี ้ไพนแ์อปเปิล โปรดักส์ เป็นผูผ้ลติสบัปะรดกระป๋อง และ

น ้าสบัปะรดเขม้ขน้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        68                       127 "

100. บจ. สรุากระทงิแดง (1988) ผลติและจ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      149                       309 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนา้17/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

101. บจ. รเิวอรไ์ซด ์มาสเตอรแ์พลน ใหเ้ชา่พืน้ทีส่ านักงาน และบรหิารจัดการ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      193                         34 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

102. บจ. รัชโยธนิ ทาวเวอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        83                           5 "

103. บจ. รเีทล เวลิด ์6 ธรุกจิศนูยก์ารคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        59                          -   "

104. บจ. เอสแอนดเ์อส สขุมุวทิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

105. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้ ลงทนุในตา่งประเทศเพือ่ประกอบกจิการ

โรงแรม 

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                         13 "

106. บจ. เอส.เอส.การสรุา ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         98                         32 "

107. บจ. แสงโสม ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       429                       197 "

108. บมจ. เสรมิสขุ ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 55,954                  79,156 "

109. บจ. เซอรว์สิอัลลายแอนซ์ รับจา้งบรหิารลานจอดรถ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        22                       157 "

110. บมจ. อาหารสยาม ผลติและจ าหน่ายอาหารแปรสภาพจาก

พชืผลการเกษตรเพือ่การสง่ออก

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      197                    1,711 "

111. บจ. สยามประชาคาร จัดสรรทีด่นิและอาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

112. บจ. สมีาธรุกจิ ผลติและจ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         63                         33 "

113. บจ. สริวินา ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        18                         22 "

114. บจ. อาคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       420                       660 "

115. บมจ. อาคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิาศภัย มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    6,040                    2,883 "

116. บจ. เครอือาคเนย์ ใหส้นิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต ์- เครือ่งใช ้

ส านักงาน

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        98                         91 "

117. บมจ. อาคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    1,112                    2,415 "

118. บจ. เอส.พ.ีเอ็ม อาหารและเครือ่งดืม่ ผลติและจ าหน่าย สรุา เบยีร ์โซดา น ้าดืม่ 

เครือ่งดืม่ทกุประเภท

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

119. บจ. สปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่ 

แมนเนจเมน้ท์

บรกิารเกีย่วกับการกฬีา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           4                           6 "

120. บจ. สรุาบางยีข่นั ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       217                         87 "

121. บจ. สรุาพเิศษทพิราช จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        56                       109 "

122. บจ. สรุเศรษฐ์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                             3 "

123. บจ. เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ ผลติและจ าหน่ายสง่เครือ่งดืม่ทกุชนดิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,321                          -   "

124. บจ. สาธรทรัพยส์นิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             9 "

125. บจ. เอส เอ็ม เจ ซ ีดเิวลลอปเมน้ท์ รา้นอาหาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          6                          -   "

126. บจ. สนิสมนกึ ธรุกจิทา่เรอื มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        12                         11 "

127. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิารอาคารส านักงาน จ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      351                       699 "

128. บจ. ทซีซี ีโฮลดิง้ ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และมกีรรมการ

ร่วมกันกับบรษัิท

                      486                       742 "

129. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         40                       595 "

130. บจ. ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ ใหเ้ชา่พืน้ที่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         55                       108 "

131. บจ. ทซีซี ีแคปปิตอล แลนด์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      218                       198 "

132. บจ. ทซีซี ีแลนด์ ขายฝาก จ านองจ าน า รับจ าน า จด

ทะเบยีน รับโอน ท าสญัญานติกิรรมใดๆ 

เกีย่วกับสิง่ปลกูสรา้งและเอกสทิธิต์า่งๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   5,300                    1,599 "

133. บจ. ทซีซี ีแลนด ์คอมเมอรเ์ชยีล รับจา้งบรหิารทรัพยส์นิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      132                       404 "

134. บจ. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        76                         47 "

135. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิดัสเตรยีล แอนด ์

โลจสิตกิส์

รับจา้งบรหิาร ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและ

บรหิารโครงการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           16 "

136. บจ. ดเีสรมิกจิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                         12 "

137. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิเตอร ์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย)

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          5                           4 "

138. บจ. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล กจิการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ์ไนทค์ลับ 

โบวล์ ิง่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        80                       399 "

139. บจ. ทซีซี ีลักซช์รูโีฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      235                           8 "

140. บจ. แวลโูฮเทลส์ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        12                         17 "

141. บจ. ทซีซีซีแีอล อโศก ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

142. บจ. ทซีซีซีแีอล เสนา ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

143. บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค ประกอบกจิการโรงงานผลติกา๊ซชวีภาพ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                         30 "

144. บจ. เทอราโกร จ าหน่ายไมย้นืตน้และพชืไร่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         76                       157 "

145. บจ. เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร์ ผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      509                       533 "

146. บจ. เทอราโกร แลนด ์1 ใหบ้รกิารจัดท าสวนเกษตร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      125                       189 "

31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ณ วนัที่
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

147. บจ. เทอราโกร แลนด ์2 ใหบ้รกิารจัดท าสวนเกษตร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          2                           8 เป็นรายการลกูหนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการขายตามหวัขอ้ 1.1

รายการรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร

148. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ ผลติแอลกอฮอล์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        34                         89 "

149. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    5,790                    3,175 "

150. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์ก็ตติง้ จ าหน่ายสรุาน าเขา้จากตา่งประเทศ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         34                       182 "

151. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    9,308                  24,980 "

152. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ าหน่ายบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                902,291                826,820 "

153. บจ. ถังไมโ้อค๊ไทย ผลติและจ าหน่ายถังไมโ้อค๊ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

154. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิการผลติ จ าหน่ายสรุา เบยีร ์

โซดา

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    3,918                         38 "

155. บจ. ธนภักดี ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         67                         33 "

156. บจ. อตุสาหกรรมน ้าตาลสพุรรณบรุี สง่ออก ผลติน ้าตาลทราย จ าหน่ายสง่-

ปลกีน ้าตาลทราย

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      183                    3,955 "

157. บจ. เทพอรุโณทัย ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       120                         89 "

158. บจ. ทพิยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ โรงงานผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        85                       113 "

159. บจ. น ้าตาลทพิยก์ าแพงเพชร สง่ออก ผลติน ้าตาลทราย จ าหน่ายสง่-

ปลกีน ้าตาลทราย

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,687                  24,381 "

160. บจ. น ้าตาลทพิยส์โุขทัย สง่ออก ผลติน ้าตาลทราย จ าหน่ายสง่-

ปลกีน ้าตาลทราย

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 37,964                       957 "

161. บจ. ทพิยพั์ฒน อารเ์ขต เชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      812                    3,399 "

162. บจ. ทพิยส์โุขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ประกอบกจิการจัดตัง้หรอืสรา้งโรงงาน

เพือ่ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         41                         74 "

163. บจ. ทซีซี ีเว ิง้นาครเขษม ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        49                         33 "

164. บจ. ทซีซี ีเอ็นจเินยีริง่ เซอรว์สิ บรษัิททีใ่หบ้รกิารใหค้ าปรกึษาดา้น

วศิวกรรม 

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        80                       182 "

165. บจ. ไทย-ไลซาท ตัวแทนจ าหน่ายผลติภัณฑผ์งสงักะสี

ออ๊กไซดแ์ละเคมภัีณฑอ์ืน่ๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                         95 "

166. บจ. ทซีซีซีแีอล โฟรท์นี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           13 "

167. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      873                    2,262 "

168. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยไ์ทยรเีทล 

อนิเวสเมน้ต์

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,251                       781 "

169. บจ. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      163                         99 "

170. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส์ บรหิารจัดการธรุกจิกระจายสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                    16,384 "

171. บจ. ทพิยส์โุขทัย ไบโอ-เทค ผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยอนิทรยี์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        33                  33,151 "

172. บจ. ทซีซี ีสริลิา้นนา ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        48                          -   "

173. บจ. ทซีซี ีพรวิเิลจ การด์ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             7 "

174. บจ. ทพิยส์พุรรณบรุ ีไบโอเอนเนอยี่ โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,826                          -   "

175. บจ. ไทยโชว ์2013 บรกิารจัดการแสดงโชวต์า่งๆ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                          -   "

176. บจ. ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี ่แอนดด์สิทลิเลอรี่ ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       191                         45 "

177. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      769                       555 "

178. บจ. ยนูเิวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท์ ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาทางดา้นการลงทนุ

และจัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          6                           4 "

179. บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          4                          -   "

180. บจ. วนา เบลล ์ทรี ธรุกจิซือ้ขายตน้ไม ้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          7                         27 "

181. บจ. วเีอ็นย ูเอ็กซบิชิัน่ เอเชยี แปซฟิิค รับจัดงานแสดงสนิคา้ ประชมุสมัมนาทาง

วชิาการสนัทนาการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        12                         11 "

182. บจ. เดอะ สตรที รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์

(เดมิชือ่ บจ. วาไรตี ้แอสเซท็ 5)

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   8,400                          -   "

183. บจ. วฒันพัฒนเ์ทรดดิง้ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       117                         58 "

184. บจ. เวยีงสริิ ธรุกจิโรงแรม รสีอรท์ และสนามกอลฟ์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        32                       448 "

185. บจ. เวริล์ด ์บุค๊ แอนด ์มเีดยี ศนูยห์นังสอื ใหเ้ชา่พืน้ที่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      778                       443 "

186. บจ. เครือ่งดืม่แรงเยอร ์(2008) ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ชกู าลัง มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                    16,400 "

รวมท ัง้ส ิน้             1,289,809             1,289,050 

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนา้19/28



4  รายการเจา้หนีก้ารคา้

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้า้และจ าหน่ายหนังสอืและนติยสาร บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       579                       761 เป็นรายการเจา้หนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการซือ้สนิคา้และ

บรกิารตามหวัขอ้ 2.1 รายการซือ้

สนิคา้และบรกิาร

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดาษ บรษัิทยอ่ยทางตรง                445,301                448,233 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                292,120                345,890 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิารดา้นพธิกีารออกสนิคา้ คลังสนิคา้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคา้

บรษัิทยอ่ยทางตรง                    8,237                  16,540 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  14,191                  15,441 "

6. บจ. ไทย แดรี ่

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                  19,427                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                    5,295                    5,844 "

8. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       250                          -   "

9. BJC International (Vietnam) Limited คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                       279                          -   "

10. บจ. คอสมา่ เมดคิอล จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    2,751                       779 "

11. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                           1                         35 "

12. บจ. มัณฑนา จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                       111                       763 "

13. บจ. รูเบยีอตุสาหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส าอางและลกูอม บรษัิทยอ่ยทางตรง                158,242                166,114 "

14. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                     (1,378) "

15. บมจ. อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       540                640,671 "

16. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                  101,693 "

รวมท ัง้ส ิน้                947,324             1,741,386 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขายสง่ เศษแกว้ พลาสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                  70,447                  54,925 เป็นรายการเจา้หนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการซือ้สนิคา้และ

บรกิารตามหวัขอ้ 2.1 รายการซือ้

สนิคา้และบรกิาร

รวมท ัง้ส ิน้                  70,447                  54,925 

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                    2,583                  31,966 เป็นรายการเจา้หนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการซือ้สนิคา้และ

บรกิารตามหวัขอ้ 2.1 รายการซือ้

สนิคา้และบรกิาร

2. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                  18,042 "

3. บจ. ไทย แดรี ่

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

การร่วมคา้                          -                    56,519 "

4. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมคา้                    6,317 "

5. บจ. เบอรล์ี ่เอเซยีติ๊ก โซดา น าเขา้และจ าหน่ายผลติภัณฑโ์ซดาแอช การร่วมคา้                250,855                119,931 "

6. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ าหน่ายบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิแข็ง การร่วมคา้                    9,038                  10,570 "

รวมท ัง้ส ิน้                286,835                218,986 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บมจ. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ

บางปะอนิ

ผลติและขายกระดาษ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        65                          -   เป็นรายการเจา้หนีก้ารคา้ ซึง่

เกดิขึน้จากการซือ้สนิคา้และ

บรกิารตามหวัขอ้ 2.1 รายการซือ้

สนิคา้และบรกิาร

2. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

น ้าผลไม ้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         969 "

3. F&N Foods Pte Ltd ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

เครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,973                          -   "

4. บจ. เลศิรัฐการ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           13 "

5. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญีปุ่่ น มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                      5,416 "

6. บจ. พเิศษกจิ ขายสง่เศษแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                  29,145                  24,423 "

7. บจ. อาคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       265                       219 "

8. บมจ. อาคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิาศภัย มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       467                       532 "

9. บจ. เทอราโกร จ าหน่ายไมย้นืตน้และพชืไร่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                      7,990 "

10. บจ. เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร์ ผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   7,558                          -   "

11. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       163                         49 "

12. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์ก็ตติง้ จ าหน่ายสรุาน าเขา้จากตา่งประเทศ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           7                           7 "

13. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       200                          -   "

14. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ าหน่ายบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                         160 "

15. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิการผลติ จ าหน่ายสรุา เบยีร ์

โซดา

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         65                         60 "

รวมท ัง้ส ิน้                  39,908                  39,838 

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558

หนา้20/28



5  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                261,000                          -   บรษัิทฯ ใหบ้รษัิทยอ่ยกูย้มืเงนิ

ระยะยาวและมอีัตราดอกเบีย้คงที่

รอ้ยละ 4 ตอ่ปี

รวมท ัง้ส ิน้                261,000                          -   

6  รายการเงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกก่จิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                282,000                193,000 บรษัิทฯ ใหบ้รษัิทยอ่ยกูย้มืเงนิ

ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสญัญาใชเ้งนิ

ครบก าหนดเมือ่ทวงถาม โดย

อัตราดอกเบีย้ก าหนดจากตน้ทนุ

การกูย้มืและอัตราดอกเบีย้

ทอ้งตลาด
2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิารดา้นพธิกีารออกสนิคา้ คลังสนิคา้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคา้

บรษัิทยอ่ยทางตรง                  69,624                  12,392 "

3. บจ. บเีจซ ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส ์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                171,219                  83,049 "

รวมท ัง้ส ิน้                522,843                288,441 

     การรว่มคา้

1. บจ. บเีจซ-ีเอ็มพ็อยท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คา้สง่ และคา้ปลกี การร่วมคา้                120,000                          -   บรษัิทฯ ใหก้ารร่วมคา้กูย้มืเงนิ

ระยะสัน้ โดยออกตั๋วสญัญาใชเ้งนิ

ครบก าหนดเมือ่ทวงถาม โดย

อัตราดอกเบีย้ก าหนดจากตน้ทนุ

การกูย้มืและอัตราดอกเบีย้

ทอ้งตลาด
รวมท ัง้ส ิน้                120,000                          -   

7  รายการเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                          -                  261,000 บรษัิทฯ ใหบ้รษัิทยอ่ยกูย้มืเงนิ

ระยะยาวและมอีัตราดอกเบีย้คงที่

รอ้ยละ 4 ตอ่ปี

รวมท ัง้ส ิน้                          -                  261,000 

 
8  รายการเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดาษ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  33,000                          -   บรษัิทฯ กูเ้งนิจาก บรษัิทยอ่ยโดย

ออกตั๋วสญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ชนดิ

จา่ยคนืเมือ่ทวงถาม โดยอัตรา

ดอกเบีย้ก าหนดจากตน้ทนุการ

กูย้มืและอัตราดอกเบีย้ทอ้งตลาด

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  66,502                  60,750 "

3. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                  49,000                  49,000 "

4. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                109,627                  56,278 "

5. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  66,000                  42,000 "

6. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ าหน่ายผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีางภาพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรา้ง

บรษัิทยอ่ยทางตรง                252,544                249,606 "

7. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                224,500                  17,535 "

8. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                    2,300                  25,500 "

9. บจ. มัณฑนา จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                  98,983                  61,480 "

10. บจ. รูเบยีอตุสาหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส าอางและลกูอม บรษัิทยอ่ยทางตรง                105,000                          -   "

11. บจ. บเีจซ ีคอนซเูมอร์ 

(เดมิชือ่ บจ. ไทยฟลัวสปารแ์อนด์

มเินอรัลส)์

หยดุด าเนนิการ บรษัิทยอ่ยทางตรง                    8,300                    5,300 "

12. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี บรกิารจัดอบรมสมัมนา บรษัิทยอ่ยทางตรง                  86,200                  69,154 "

13. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรา้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    5,000                105,000 "

รวมท ัง้ส ิน้             1,106,956                741,603 

ณ วนัที่

มลูคา่รายการ (พนับาท)

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

31 ธนัวาคม 2558

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ณ วนัที่

ณ วนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

31 ธนัวาคม 2557

31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558
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9  รายการลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้า้และจ าหน่ายหนังสอืและนติยสาร บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    3,696                    4,091 เป็นรายการลกูหนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากดอกเบีย้รับ ตามหวัขอ้ 1.2 

และ/หรอื เงนิปันผลรับ ตามหวัขอ้ 

1.3 และ/หรอืรายไดจ้ากการปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ตามหวัขอ้ 1.4 และ/หรอืรายไดอ้ืน่ 

ตามหวัขอ้ 1.5

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดาษ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  14,743                  10,842 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                143,757                  17,086 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิารดา้นพธิกีารออกสนิคา้ คลังสนิคา้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคา้

บรษัิทยอ่ยทางตรง                  29,309                  18,344 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทางตรง                          -                         418 "

6. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                  16,219                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                           8                         90 "

8. BJC Glass Vietnam Limited ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                         139 "

9. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                421,618                132,583 "

10. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  77,863                          -   "

11. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ าหน่ายผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีางภาพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรา้ง

บรษัิทยอ่ยทางตรง                           2                           2 "

12. BJC International (Vietnam) Limited ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                         423 "

13. BJC International (Myanmar) 

Company Limited

บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการวเิคราะห ์

ผลติภัณฑแ์ละการรวบรวมขอ้มลู

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       931                       947 "

14. บจ. บเีจซ ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส ์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       284                       693 "

15. บจ. มัณฑนา มารเ์ก็ตติง้ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีมาเฮ เมดคิอล)

จ าหน่ายเวชภัณฑแ์ละวสัดกุารแพทย์ บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                         144 "

16. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  13,438                          -   "

17. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                         33                           3 "

18. บจ. คอสมา่ เมดคิอล จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                304,803                  28,453 "

19. Ichiban Company Limited ผลติผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากถ่ัวเหลอืง บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                         16                          -   "

20. BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    1,125                    2,288 "

21. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       783                       363 "

22. บจ. มัณฑนา จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                    3,720                    2,762 "

23. Phu Thai Group Joint Stock Company จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคและบรโิภค บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    2,201                          -   "

24. บจ. รูเบยีอตุสาหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส าอางและลกูอม บรษัิทยอ่ยทางตรง                121,867                  11,598 "

25. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิารระบบขอ้มลูสารสนเทศ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  10,516                  16,270 "

26. บจ. ไทยเบเวอรเ์รจแคน ผลติกระป๋องอลมูเินยีม บรษัิทยอ่ยทางตรง                       262                       705 "

27. Thai Corp International (Vietnam) 

Company Limited

ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม                  12,858                    8,226 "

28. บมจ. อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางตรง                315,219                  44,537 "

29. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี บรกิารจัดอบรมสมัมนา บรษัิทยอ่ยทางตรง                         34                          -   "

30. บจ. ไทย มาลายา กลาส ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    1,142                    5,328 "

31. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรา้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    4,261                  10,540 "

32. BJC International Holding Pte. Ltd บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         79                         79 "

รวมท ัง้ส ิน้             1,500,787                316,954 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขายสง่ เศษแกว้ พลาสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                    1,362                    1,849 เป็นรายการลกูหนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากดอกเบีย้รับ ตามหวัขอ้ 1.2 

และ/หรอื เงนิปันผลรับ ตามหวัขอ้ 

1.3 และ/หรอืรายไดจ้ากการปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ตามหวัขอ้ 1.4 และ/หรอืรายไดอ้ืน่ 

ตามหวัขอ้ 1.5

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส์ บรหิารจัดการธรุกจิกระจายสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                  32,230                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                  33,592                    1,849 

ณ  วนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                    5,506                    4,796 เป็นรายการลกูหนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากดอกเบีย้รับ ตามหวัขอ้ 1.2 

และ/หรอื เงนิปันผลรับ ตามหวัขอ้ 

1.3 และ/หรอืรายไดจ้ากการปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ตามหวัขอ้ 1.4 และ/หรอืรายไดอ้ืน่ 

ตามหวัขอ้ 1.5

2. Malaya-Vietnam Glass Limited ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                       831                       437 "

3. บจ. ไทย แดรี ่

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

การร่วมคา้                          -                    18,548 "

4. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมคา้                    1,787                       733 "

5. BJC-Mpoint (Hong Kong) Company 

Limited

บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิาร

จัดการแฟรนไชส ์และคา้ขาย

บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                  15,210                  13,797 "

6. บจ. บเีจซ-ีเอ็มพ็อยท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คา้สง่ และคา้ปลกี การร่วมคา้                  71,123                  66,374 "

7. BJC-MPM (Lao) Sole Company 

Limited

บรกิารใหค้ าปรกึษาทางดา้นการคา้และ

การลงทนุ

บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                          -                    23,877 "

8. บจ. เบอรล์ี ่เอเซยีติ๊ก โซดา น าเขา้และจ าหน่ายผลติภัณฑโ์ซดาแอช การร่วมคา้                         70                       105 "

9. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ าหน่ายบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิแข็ง การร่วมคา้                       200                       236 "

10. บจ. บเีจซ ีมารนี รซีอสเซส 

ดเีวลลอปเมน้ท์

ธรุกจิใหเ้ชา่บอ่เลีย้งกุง้และอปุกรณ์ การร่วมคา้                           8                           8 "

รวมท ัง้ส ิน้                  94,735                128,911 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไวเซอรี่ ประกอบกจิการใหค้ าปรกึษาดา้นการ

ลงทนุทกุประเภท และบรหิารทรัพยส์นิ

ใหแ้กบ่คุคลอืน่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           9 เป็นรายการลกูหนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากดอกเบีย้รับ ตามหวัขอ้ 1.2 

และ/หรอื เงนิปันผลรับ ตามหวัขอ้ 

1.3 และ/หรอืรายไดจ้ากการปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ตามหวัขอ้ 1.4 และ/หรอืรายไดอ้ืน่ 

ตามหวัขอ้ 1.5

2. บจ. แอทมเีดยีฟรอ้นท์ ประกอบกจิการดา้นการสือ่สาร โฆษณา 

ประชาสมัพันธท์กุประเภท

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           29 "

3. บจ. เอเชยีติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชัน่ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           16 "

4. บจ. แอสเสท เวริด ์ลเีฌอร์ บรกิารซกัอบรดี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        23                       167 "

5. บจ. บางนาพัฒนกจิ คลังสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             2 "

6. บจ. โบดหิ ์ทร ีแลนดส์เคป ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                         40 "

7. บจ. เจรญิวรรณกจิ ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

8. บจ. ครสิตอลลา ปลกูออ้ย มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        81                       459 "

9. บจ. เมอืงรสีอรท์ ชะอ า ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

10. บจ. ซ ีเอ ซี ศนูยใ์หบ้รกิารความรูด้า้นการเงนิและ

การลงทนุ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      130                          -   "

11. บจ. ธนสนิธิ รับเหมากอ่สรา้งอาคารทกุชนดิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           47 "

12. บจ. ฟู้ดแอนดฟั์น จ าหน่ายปลกีอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           39 "

13. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

น ้าผลไม ้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      217                    2,018 "

14. F&N Foods Pte Ltd ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

เครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        41                          -   "

15. บจ. โกลเดน้เวลธ์ ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        10                       138 "

16. บจ. แกรนด ์ยนูติี ้ดเิวลล็อปเมน้ท์ บรหิารอาคารชดุ และรับเป็นทีป่รกึษาให ้

ค าแนะน าพาณชิยกรรม การบรหิาร

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      100                          -   "

17. บมจ. แผน่ดนิทองพร็อพเพอรต์ี ้

ดเีวลลอปเมน้ท์

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           10 "

18. บจ. โกลเดน้แลนดเ์รสซเิดน้ซ์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           21 "

19. บจ. ลา้นชา้ง ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                            (8) "

20. บจ. แอสเสทเวริด ์เอสเตท 

(เดมิชือ่ บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ดคอรท์ส)

ศนูยอ์าหาร ใหบ้รกิารใหใ้ชล้ขิสทิธิ์

เครือ่งหมายการคา้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           41 "

21. บจ. เมอืงเกา่ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           10 "

22. บจ. มเีดยี ฟรอ้นท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        27                          -   "

23. บจ. เอ็น. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์

ดเิวลลอปเมน้ท์

ใหเ้ชา่พืน้ทีจั่ดแสดงสนิคา้และนทิรรศการ

ตา่ง ๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

24. บจ. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลับ บรกิารสนามกอลฟ์และกฬีา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       460                           4 "

25. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญีปุ่่ น มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        64                       156 "

26. บจ. ปากซอง แคปปิตอล บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                            (4) "

27. บจ. พันธไมตรี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                         262 "

28. บจ. พเิศษกจิ ขายสง่เศษแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           54 "

29. บจ. พรรณธอิร ลงทนุในบรษัิททีท่ าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งทาง

การเกษตรและอตุสาหกรรมทางการเกษตร

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         441 "

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ  วนัที่

หนา้23/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

30. บจ. พรรณธอิร เทรดดิง้ จ าหน่ายน ้าตาล ผลติภัณฑน์ ้าตาล รวมถงึ

ผลติภัณฑท์างการเกษตร

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                         102 เป็นรายการลกูหนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากดอกเบีย้รับ ตามหวัขอ้ 1.2 

และ/หรอื เงนิปันผลรับ ตามหวัขอ้ 

1.3 และ/หรอืรายไดจ้ากการปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ตามหวัขอ้ 1.4 และ/หรอืรายไดอ้ืน่

ตามหวัขอ้ 1.5

31. บจ. พรพัฒนสนิ ประกอบธรุกจิเกษตรกรรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        31                         33 "

32. บจ. รัชโยธนิ ทาวเวอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 "

33. บมจ. เสรมิสขุ ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      126                          -   "

34. บจ. เซอรว์สิอัลลายแอนซ์ รับจา้งบรหิารลานจอดรถ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           82 "

35. บมจ. อาหารสยาม ผลติและจ าหน่ายอาหารแปรสภาพจาก

พชืผลการเกษตรเพือ่การสง่ออก

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        13                       141 "

36. บจ. สริวินา ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           21 "

37. บมจ. อาคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิาศภัย มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       162                    2,257 "

38. บมจ. อาคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       465                         85 "

39. บจ. สรุเศรษฐ์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           35 "

40. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิารอาคารส านักงาน จ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        15                       423 "

41. บจ. ทซีซี ีโฮลดิง้ ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และมกีรรมการ

ร่วมกันกับบรษัิท

                        13                       326 "

42. บจ. ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ ใหเ้ชา่พืน้ที่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                         186 "

43. บจ. ทซีซี ีแคปปิตอล แลนด์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        81                       198 "

44. บจ. ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุ๊ป ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         834 "

45. บจ. ทซีซี ีแลนด์ ขายฝาก จ านองจ าน า รับจ าน า จด

ทะเบยีน รับโอน ท าสญัญานติกิรรมใดๆ 

เกีย่วกับสิง่ปลกูสรา้งและเอกสทิธิต์า่งๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        69                       729 "

46. บจ. ทซีซี ีแลนด ์คอมเมอรเ์ชยีล รับจา้งบรหิารทรัพยส์นิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         109 "

47. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิดัสเตรยีล แอนด ์

โลจสิตกิส์

รับจา้งบรหิาร ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและ

บรหิารโครงการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           23 "

48. บจ. ดเีสรมิกจิ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 "

49. บจ. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล กจิการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ์ไนทค์ลับ 

โบวล์ ิง่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      183                         82 "

50. บจ. ทซีซี ีลักซช์รูโีฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      938                          -   "

51. บจ. เทอราโกร จ าหน่ายไมย้นืตน้และพชืไร่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                         156 "

52. บจ. เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร์ ผลติและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           33 "

53. บจ. เทอราโกร แลนด ์1 ใหบ้รกิารจัดท าสวนเกษตร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                          (10) "

54. บจ. เทอราโกร แลนด ์2 ใหบ้รกิารจัดท าสวนเกษตร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 "

55. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    1,140                          -   "

56. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       872                    4,269 "

57. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ าหน่ายบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    7,532                135,348 "

58. บจ. น ้าตาลทพิยก์ าแพงเพชร สง่ออก ผลติน ้าตาลทราย จ าหน่ายสง่-

ปลกีน ้าตาลทราย

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           71 "

59. บจ. น ้าตาลทพิยส์โุขทัย สง่ออก ผลติน ้าตาลทราย จ าหน่ายสง่-

ปลกีน ้าตาลทราย

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             1 "

60. บจ. ทพิยพั์ฒน อารเ์ขต เชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      616                    1,928 "

61. บจ. ทซีซี ีเว ิง้นาครเขษม ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           12 "

62. บจ. ทซีซี ีเอ็นจเินยีริง่ เซอรว์สิ บรษัิททีใ่หบ้รกิารใหค้ าปรกึษา

ดา้นวศิวกรรม 

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           54 "

63. บจ. ทซีซี ีเรยีลเอสเตท ดเีวลลอปเมนท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           23 "

64. บจ. ไทย-ไลซาท ตัวแทนจ าหน่ายผลติภัณฑผ์งสงักะสี

ออ๊กไซดแ์ละเคมภัีณฑอ์ืน่ๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             2 "

65. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,863                          -   "

66. บจ. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   2,385                          -   "

67. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส์ บรหิารจัดการธรุกจิกระจายสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                    91,524 "

68. บจ. ทซีซี ีสริลิา้นนา ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                           6 "

69. บจ. ทซีซี ีสปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           14 "

70. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           31 "

71. บจ. วนา เบลล ์ทรี ธรุกจิซือ้ขายตน้ไม ้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           23 "

72. บจ. เดอะ สตรที รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์

(เดมิชือ่ บจ. วาไรตี ้แอสเซท็ 5)

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      224                          -   "

73. บจ. วฒันพัฒนเ์ทรดดิง้ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           49 "

รวมท ัง้ส ิน้                  17,916                243,207 

ณ  วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)
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10  รายการเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้า้และจ าหน่ายหนังสอืและนติยสาร บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                    5,171                    5,063 เป็นรายการเจา้หนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากรายการ ตามหวัขอ้  2.2 

รายการคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

และ/หรอืหวัขอ้ 2.3 รายการ

ดอกเบีย้จา่ย

2. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์เซลล็อกซ์ ผลติกระดาษ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         90                       784 "

3. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ฟู้ดส์ ผลติอาหารวา่ง บรษัิทยอ่ยทางตรง                    1,747                    5,623 "

4. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์โลจสิตกิส์ บรกิารดา้นพธิกีารออกสนิคา้ คลังสนิคา้ 

ขนสง่และจัดสง่สนิคา้

บรษัิทยอ่ยทางตรง                  66,464                  33,396 "

5. บจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์สเปเชยีลตีส้ ์ จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         86                       110 "

6. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                         13                          -   "

7. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                         64                         21 "

8. บจ. บเีจซ ีเฮลทแ์คร์ จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                    1,735                       377 "

9. บจ. บเีจเอช อนิเวสเมนท์ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                    3,720                       326 "

10. บจ. บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล แอนด ์เทรดดิง้ จ าหน่ายผลติภัณฑเ์ทคโนโลยทีางภาพ 

เครือ่งเขยีน และวสัดกุอ่สรา้ง

บรษัิทยอ่ยทางตรง                       337                       755 "

11. BJC International Company Limited ตัวแทนจ าหน่าย บรษัิทยอ่ยทางตรง                       234                       234 "

12. BJC International (Myanmar) 

Company Limited

บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการวเิคราะห ์

ผลติภัณฑแ์ละการรวบรวมขอ้มลู

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                          -                      1,066 "

13. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       598                       423 "

14. บจ. บเีจซ ีคอมเมริซ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                         12                         35 "

15. บจ. มัณฑนา จ าหน่ายเวชภัณฑ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์

บรษัิทยอ่ยทางตรง                       758                       279 "

16. บจ. รูเบยีอตุสาหกรรม ผลติสบู ่เครือ่งส าอางและลกูอม บรษัิทยอ่ยทางตรง                    2,191                    3,063 "

17. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี ใหบ้รกิารระบบขอ้มลูสารสนเทศ บรษัิทยอ่ยทางตรง                  36,952                    7,867 "

18. บจ. บเีจซ ีคอนซเูมอร์ 

(เดมิชือ่ บจ. ไทยฟลัวสปารแ์อนด์

มเินอรัลส)์

หยดุด าเนนิการ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         17                         11 "

19. บมจ. อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยทางตรง                         76                         71 "

20. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี บรกิารจัดอบรมสมัมนา บรษัิทยอ่ยทางตรง                       205                       150 "

21. บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี ผลติโครงสรา้งเหล็กชบุสงักะสี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                         34                         89 "

รวมท ัง้ส ิน้                120,504                  59,743 

     บรษิทัรว่ม

1. บจ. แกว้กรุงไทย ขายสง่ เศษแกว้ พลาสตกิ เศษวสัดใุชแ้ลว้ บรษัิทร่วมโดยบรษัิทยอ่ยถอืหุน้รอ้ยละ 25                    3,369                    1,525 เป็นรายการเจา้หนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากรายการ ตามหวัขอ้  2.2 

รายการคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

และ/หรอืหวัขอ้ 2.3 รายการ

ดอกเบีย้จา่ย

2. บจ. ทซีซี ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส์ บรหิารจัดการธรุกจิกระจายสนิคา้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         22                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                    3,391                    1,525 

     การรว่มคา้

1. บจ. ไทย แดรี ่

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

การร่วมคา้                          -                         438 เป็นรายการเจา้หนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากรายการ ตามหวัขอ้  2.2 

รายการคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

และ/หรอืหวัขอ้ 2.3 รายการ

ดอกเบีย้จา่ย 

รวมท ัง้ส ิน้                          -                         438 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บมจ. เบยีรไ์ทย (1991) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           1                          -   เป็นรายการเจา้หนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากรายการ ตามหวัขอ้  2.2 

รายการคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

และ/หรอืหวัขอ้ 2.3 รายการ

ดอกเบีย้จา่ย

2. บจ. เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี ่(1991) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           7                         49 "

3. บมจ. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ

บางปะอนิ

ผลติและขายกระดาษ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        28                          -   "

4. บจ. คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                             9 "

5. บจ. ธนสนิธิ รับเหมากอ่สรา้งอาคารทกุชนดิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                         10 "

6. FCL Management Services Pte Ltd. ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 81,750                          -   "

7. บจ. เลศิรัฐการ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          1                           1 "

8. บจ. น ายคุ จ าหน่ายสรุา มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        24                          -   "

9. บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป ภัตตาคารอาหารญีปุ่่ น มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                          (10) "

10. บจ. ปากซอง แคปปิตอล บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           44 "

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)

31 ธนัวาคม 2558

ณ วนัที่
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

11. บจ. ป้อมทพิย ์(2012) จ าหน่ายเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่ไมผ่สม

แอลกอฮอล์

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        50                          -   เป็นรายการเจา้หนีอ้ ืน่ ซึง่เกดิขึน้

จากรายการ ตามหวัขอ้  2.2 

รายการคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

และ/หรอืหวัขอ้ 2.3 รายการ

ดอกเบีย้จา่ย

12. บมจ. เสรมิสขุ ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                 27,467                          -   "

13. บจ. อาคเนยเ์เคปปิตอล ธรุกจิรถยนต์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       907                       934 "

14. บมจ. อาคเนยป์ระกันภัย ธรุกจิประกันวนิาศภัย มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    3,772                  10,461 "

15. บมจ. อาคเนยป์ระกันชวีติ ธรุกจิประกันชวีติ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       102                       118 "

16. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี ้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิารอาคารส านักงาน จ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      791                           2 "

17. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                           15 "

18. บจ. แวลโูฮเทลส์ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        10                           1 "

19. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จัดจ าหน่ายบรรจภัุณฑ ์ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    6,014                    1,702 "

20. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิการผลติ จ าหน่ายสรุา เบยีร ์

โซดา

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       282                       265 "

21. บจ. ทพิยพั์ฒน อารเ์ขต เชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        32                         27 "

22. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                   1,251                          -   "

23. บมจ. ยนูเิวนเจอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        27                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                122,524                  13,628 

11  รายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. เลศิรัฐการ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      158                       158 เป็นรายการสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

อืน่ ซึง่เกดิขึน้จากรายไดอ้ืน่ตาม

หวัขอ้ 1.5

2. บจ. โมเดริน์เทรด แมนเนจเมน้ท์ ผลติสรุา มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           5                           5 "

3. บจ. ไทยดริง้ค์ ประกอบกจิการผลติ จ าหน่ายสรุา เบยีร ์

โซดา

มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                           7                           7 "

รวมท ัง้ส ิน้                       170                       170 

12 รายการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     บรษิทัยอ่ย

1. บจ. เอเซยีบุค๊ส ผูค้า้และจ าหน่ายหนังสอืและนติยสาร บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       471                          -   เป็นรายการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่

ซึง่เกดิขึน้จากรายการตามหวัขอ้ 

2.2 รายการคา่ใชจ้า่ยขายและ

บรหิาร
2. บจ. ไทย แดรี ่ 

(เดมิชือ่ บจ. บเีจซ ีดานอน แดรี)่

ผลติและจัดจ าหน่ายโยเกริต์สด และ

ผลติภัณฑซ์ึง่ท าจากนม

บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       126                          -   "

3. บจ. บเีจซ ีสเปเชยีลตีส้ ์ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางตรง                         12                          -   "

4. บจ. บเีจซ ีแพคเกจจิง้ บรษัิทลงทนุ บรษัิทยอ่ยทางตรง                       622                          -   "

5. บจ. บเีจซ ีโอเกนกิ คา้ปลกี บรษัิทยอ่ยทางออ้ม                       120                          -   "

รวมท ัง้ส ิน้                    1,351                          -   

     การรว่มคา้

1. Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลติภาชนะแกว้ บรษัิทยอ่ยของการร่วมคา้                       461                    1,063 เป็นรายการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

ซึง่เกดิขึน้จากรายการตามหวัขอ้ 

2.2 รายการคา่ใชจ้า่ยขายและ

บรหิาร
2. บจ. บเีจซ ีแอนด ์ซเีอฟ (ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมคา้                         43                          -   "

3. บจ. เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ าหน่ายบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิแข็ง การร่วมคา้                       505                       505 "

รวมท ัง้ส ิน้                    1,009                    1,568 

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

1. บจ. อนันตศริพัิฒนา เป็นผูจั้ดการและดแูลผลประโยชน ์

เก็บผลประโยชน ์และจัดการทรัพยส์นิ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        42                         42 เป็นรายการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

ซึง่เกดิขึน้จากรายการตามหวัขอ้ 

2.2 รายการคา่ใชจ้า่ยขายและ

บรหิาร
2. บจ. แอทมเีดยีฟรอ้นท์ ประกอบกจิการดา้นการสือ่สาร โฆษณา 

ประชาสมัพันธท์กุประเภท

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                         25 "

3. บจ. แอสเสท เวริด ์ลเีฌอร์ บรกิารซกัอบรดี มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      180                          -   "

4. บจ. แอสเสท เวริด ์รเีทล ธรุกจิบรหิารศนูยก์ารคา้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      114                          -   "

5. บจ. บา้นบงึเวชกจิ สถานพยาบาล มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      717                       717 "

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง

31 ธนัวาคม 2557

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

มลูคา่รายการ (พนับาท)

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนา้26/28



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั บมจ. เบอรล์ ี ่ยคุเกอร ์ รายละเอยีดของรายการ

     กจิการอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

6. บจ. บางนากลาส ผลติ จ าหน่ายสง่ขวดแกว้ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 เป็นรายการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

ซึง่เกดิขึน้จากรายการตามหวัขอ้ 

2.2 รายการคา่ใชจ้า่ยขายและ

บรหิาร
7. บจ. ธนสนิธิ รับเหมากอ่สรา้งอาคารทกุชนดิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        38                         38 "

8. บจ. ฟู้ดแอนดฟั์น จ าหน่ายปลกีอาหารและเครือ่งดืม่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         31                         31 "

9. บจ. เอฟแอนดเ์อ็น แดรีส่ ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มและ

น ้าผลไม ้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      435                       435 "

10. บจ. โกลเดน้เวลธ์ ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        59                         59 "

11. บจ. ไอ ลอนดรี ้เซอรว์สิ ประกอบกจิการตัดเย็บเสือ้ผา้ส าเร็จรูป 

ซกัอบรดีเสือ้ผา้ และเครือ่งนุ่งหม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

12. บจ. กาแลไนทบ์าซาร์ ใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารสาธารณูปโภค มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         75                         75 "

13. บจ. แอสเสทเวริด ์เอสเตท 

(เดมิชือ่ บจ. ไลฟ์สไตล ์ฟู้ดคอรท์ส)

ศนูยอ์าหาร ใหบ้รกิารใหใ้ชล้ขิสทิธิ์

เครือ่งหมายการคา้

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        35                         17 "

14. บจ. มเีดยี ฟรอ้นท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                           9 "

15. บจ. นวิมัลตีไ้มน์ ธรุกจิโรงแรม มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                             8 "

16. บจ. รเิวอรไ์ซด ์มาสเตอรแ์พลน ใหเ้ชา่พืน้ทีส่ านักงาน และบรหิารจัดการ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        25                         25 "

17. บจ. รัชโยธนิ ทาวเวอร์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        36                          -   "

18. บจ. เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้ ลงทนุในตา่งประเทศเพือ่ประกอบกจิการ

โรงแรม 

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

19. บจ. เซอรว์สิอัลลายแอนซ์ รับจา้งบรหิารลานจอดรถ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        22                         22 "

20. บจ. สริวินา ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

21. บจ. ท.ีซ.ีซ.ี คอมเมอรเ์ชยีล พร็อพเพอรต์ี้

แมนเนจเมน้ท์

รับบรหิารอาคารส านักงาน จ าหน่าย

อาหารและเครือ่งดืม่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      343                       334 "

22. บจ. ทซีซี ีโฮลดิง้ ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และมกีรรมการ

ร่วมกันกับบรษัิท

                        51                         42 "

23. บจ. ทซีซี ีโฮเทลคอลเล็คชัน่ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                          -                             8 "

24. บจ. ท.ีซ.ีซ.ีเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ ประกอบกจิการรับบรหิารอาคารทีพั่กอาศัย มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        42                         42 "

25. บจ. ตะวนันา ไนทบ์าซาร์ ใหเ้ชา่พืน้ที่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         59                         59 "

26. บจ. ทซีซี ีแคปปิตอล แลนด์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      107                       107 "

27. บจ. ทซีซี ีโฮเทลส ์กรุ๊ป ธรุกจิลงทนุ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                         180 "

28. บจ. ทซีซี ีแลนด์ ขายฝาก จ านองจ าน า รับจ าน า จด

ทะเบยีน รับโอน ท าสญัญานติกิรรมใดๆ 

เกีย่วกับสิง่ปลกูสรา้งและเอกสทิธิต์า่งๆ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      525                       489 "

29. บจ. ทซีซี ีแลนด ์คอมเมอรเ์ชยีล รับจา้งบรหิารทรัพยส์นิ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      148                       121 "

30. บจ. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        27                         27 "

31. บจ. ทซีซี ีแลนด ์อนิเตอร ์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย)

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

32. บจ. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล กจิการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ์ไนทค์ลับ 

โบวล์ ิง่

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        64                         64 "

33. บจ. ทซีซี ีลักซช์รูโีฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ โรงแรมและภัตตาคาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

34. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิส์ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                       200                       200 "

35. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บรษัิทลงทนุ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                    9,108                  16,826 "

36. บจ. ทพิยพั์ฒน อารเ์ขต เชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                      228                       172 "

37. บจ. ทซีซี ีเว ิง้นาครเขษม ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                          -   "

38. บจ. ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                        16                         16 "

39. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยไ์ทยรเีทล 

อนิเวสเมน้ต์

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                         -                           24 "

40. บจ. ทซีซี ีสริลิา้นนา ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาและการบรหิาร

จัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          9                          -   "

41. บจ. ยนูเิวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมน้ท์ ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาทางดา้นการลงทนุ

และจัดการ

มกีรรมการร่วมกันและ/หรอืผูถ้อืหุน้ร่วมกัน

กับบรษัิท

                          8                           8 "

42. บจ. วฒันพัฒนเ์ทรดดิง้ ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ มกีรรมการร่วมกันกับบรษัิท                         49                           9 "

รวมท ัง้ส ิน้                  12,884                  20,279 

ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง มลูคา่รายการ (พนับาท)
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นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั

รายการ นโยบายการก าหนดราคา

          รายการระหวา่งกันเป็นรายการทีเ่กดิขึน้จากการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุม่บรษัิท

ดอกเบีย้รับ อัตราดอกเบีย้ก าหนดจากตน้ทนุการกูย้มืและอัตราดอกเบีย้ทอ้งตลาด

รายไดอ้ืน่

รายไดจ้ากการปันสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

ราคาทีต่กลงร่วมกัน

ค านวณจากตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ

อัตราดอกเบีย้ก าหนดจากตน้ทนุการกูย้มืและอัตราดอกเบีย้ทอ้งตลาดดอกเบีย้จา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ราคาทีต่กลงกันตามสญัญา

ซือ้และขายสนิทรัพยถ์าวร

ราคาทีต่กลงกันตามสญัญา

ข ัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

          บรษัิทมกีารก าหนดอ านาจด าเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะบรษัิท โดยไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไดก้ าหนดนโยบายขัน้ตอนการอนุมัตไิวอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนถงึรายการทีจ่ะตอ้งอนุมัติ

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และการรายงานตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

          ในกรณีทีเ่ป็นรายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตอ่เนือ่งในอนาคต บรษัิทไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามลักษณะการคา้ท่ัวไป โดยการอา้งองิกับราคาและ

เงือ่นไขทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาอนุมัตใินหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏบิตัดิังกลา่ว

          ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหวา่งกันในอนาคต บรษัิทจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บงัคับ ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมทัง้เป็นไป

ตามมาตรฐานบญัช ีเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบคุคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีหง่ประเทศไทย

นโยบายเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัในอนาคต

          รายการระหวา่งกันขา้งตน้ เป็นไปตามทีร่ะบใุนสญัญา และเงือ่นไขทางการคา้เป็นเชน่ปกตกิารคา้ท่ัวไป รายการบญัชรีะหวา่งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันไดก้ าหนดขึน้ตามนโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกัน ดังนี้

เงนิปันผลรับ

ซือ้สนิคา้และบรกิาร ราคาตลาดสทุธจิากก าไรสว่นเพิม่ของบรษัิท

ตามอัตราทีป่ระกาศใหก้ับผูถ้อืหุน้รายอืน่

ขายสนิคา้และบรกิาร บวกก าไรจากตน้ทนุการไดม้าของสนิคา้และบรกิารนัน้
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