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ANNUAL REPORT 2012
More than 130 years, BJC never ceases to
seek opportunities and partnership in
advanced technologies and trading. With the
rapid market growth in the neighboring
countries, it is foreseeable that the ratio of
revenue from international markets will also
increase continuously.
This will eventually result in the readiness of
BJC to cope with the changes when The
Agreement on ASEAN Economic Cooperation
becomes in effect in the near future.
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130th Year Great Foundation for Sustainable Growth

130 ป

มุมมองกวาง ว�สัยทัศน ไกล
เติบใหญอยางมั�นคง
จากความรวมมือของนานาประเทศเพ��อจัดตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�่ยน
ทำใหอาเซ�่ยนเปนเสมือนดินแดนทองคำ ที่เปยมไปดวยโอกาสทางธุรกิจ
ดวยประสบการณและความเช�่ยวชาญกวา 130 ป ของบีเจซ�
วันนี้เรามีสาขา ใน ฮองกง เว�ยดนาม มาเลเซ�ย พมา กัมพูชา ลาว และ สิงคโปร
เปนสิ�งยืนยันถึงศักยภาพเพ��อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�่ยน
เรามุงมั�นที่จะกาวสูการเปนองคกรที่ยิ�งใหญระดับภูมิภาคอาเซ�่ยน
รวมสรางความแข�งแกรงทางเศรษฐกิจ เพ��อการเติบโตอยางยั�งยืนไมมีสิ�นสุด
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WIDE VISION, CONSISTENT GROWTH
With cooperation for the AEC, much more
business opportunities will be wide open.
BJC's long experience and deep
expertise with business operations
in several countries, we take this
as a great potential of BJC
for sustainable growth.
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ดวยความใสใจที่มีตอทุก ูคน
เราจ�งมุงมั�น ทุมเท พัฒนา สรางสรรค
สินคาและบร�การ ที่มีคุณภาพดีตลอด
ปที่ านมา
จนเกิดเปนความเช�่ยวชา ในทุกๆ ดาน
เพ��อน ความสุขมาสูทุกๆ คน ในทุกๆ ที่
บีเจ � เช่อมั�นในการสรางสรรคคุณภาพและความเปนเลิศ
ในทุกสวนขององคกร
เพ��อสรางคุณคาความพงพอใจอยางสูงสุด

130 YEARS

WITH EXPERTISE WITH LONG EXPERIENCE,
QUALITY PRODUCTS ARE DELIVERED
Over 130 years, we have been working extremely hard
to develop quality products and services until
then we gain expertise to bring happiness
to everyone in every way.
We believe in quality and excellence
in every part of BJC to take satisfaction
to its highest level.
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รางวัลไมไดเปนเพยงแคเกียรติยศแหงความส เรจ
แตยังเปนภาพสะทอนการยอมรับจากองคกรตางๆ
ในระดับนานาชาติ
5

ความภาคภูมิใจที่ไดรับจะเปนพลัง ลักดัน
ใหเรากาวตอไปเพ��อความส เรจในระดับภูมิภาคอาเ �่ยน
และในระดับโลกตอไป

3
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130 YEARS

PRIDE OR SUCCESS, PROO O COMMITMENT
e are proud o our success and t is ill take us
one step urt er or reater success at
ASEAN and orld class le el
2
1 นายอั วิน เตชะเจริ วิกุล กรรมการ ้จัดการ ห ่และประ านเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกา เกียรติคุณเปน บุคคลตัวอย่าง นภาค ุรกิจ าณิชย์
มลนิ ิสภาวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเท ไทย (มสวท) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555
Mr. As in Tec a areon ikul President CEO as been a arded T e uality Persons o t e Year 2012,
oundation o T e Scienti ic and Tec nolo ical Council o T ailand ( STT) On October 1 t , 2012
2 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ส านประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัม ัน ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจ ปี 2555 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555
Berli Jucker Public Company Limited as a arded T e E cellent Establis ment on Labor Relations and el are 2012,
or ani ed by t e Department o Labor Protection and el are, on September 1 t , 2012

1

3,4 นายอั วิน เตชะเจริ วิกุล กรรมการ ้จัดการ ห ่และประ านเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล Global Leaders ip A ard 2012 ประเท มาเลเ ย เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2555
Mr. As in Tec a areon ikul, President CEO, a arded Global Leaders ip A ard 2012, in Malaysia, on April 20t , 2012
5 นายอั วิน เตชะเจริ วิกุล กรรมการ ้จัดการ ห ่และประ านเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล CNBC Asia Business Leaders A ards, T ailand Business Leader o t e Year 2012 เมื่อวันที่ 1
Mr. As in Tec a areon ikul, President CEO, a arded CNBC Asia Business Leaders A ards T ailand Business Leader o t e Year 2012, on No ember 1 t , 2012

.ย. 2555
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ความมุงมั�นเพ��อยกระดับคุณภาพช�ว�ตคนในสังคมใหดีข�้น
เปนสิ�งที่เรายึดมั�นมาโดยตลอด
เราจ�งมุงเนนการดูแลสังคม ชุมชน ในดานตางๆ
ไมวาจะเปนโครงการดานการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
โครงการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
อีกทั�งยังร�เร�่มโครงการใหมๆ อยางตอเนื่อง
เพ��อสรางสังคมที่ดีตลอดไป
5

6

1 กิจกรรมปลกป่าชายเลน นย์อนุรักษป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 7 กรก าคม 2555
2

ีมอบทุนการ กษาบุตร นักงาน
เมื่อวันที่ 21 ษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1201 1202 ชัน 12 อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

3 คุณห ิงวรรณา สิริวั นภักดี รองประ านกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
มอบทุนการ กษา มลนิ ิ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด ประจ ปี 2555
เมื่อวันที่ 2
ษภาคม 2555 ห้แก่นิสิตนัก กษามหาวิทยาลัย จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย รรม าสตร์ มหาวิทยาลัย อนแก่น และมหาวิทยาลัยเชยง หม่ รวม 22 ทุน
4 สร้างอาคารเอนกประสงค์ จ นวน ห้อง ร้อมอุปกรณ์การเรยน ราคา 00,000 บาท
โรงเรยนสมาคมไลอ้อน (บ้านอ่าง ิลา) กิงอ เภอโคกสง จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2555
5 บีเจ ห้การสนับสนุนการอบรมครเ อปองการโรคกระดก รุน ครังที่ 1 ประจ ปี 2555
นโครงการ รวม ลังคนไทย จัดภัยโรคกระดก รุน โครงการรักษกระดก
4
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BUILDING THE OUNDATION O GOOD THINGS
OR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
O OUR SOCIETY
e aim at impro in uality o li es so e take ood care
o society and community
ne pro ects keep bein launc ed or t e betterment
o our society

6 การเดินรณรงค์ รวม ลังคนไทย จัดโรคกระดก รุน
เมื่อวันที่ 2
จิกายน 2555 บริเวณ นย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ

1

เต ต ยา ย ย
เ า ม
130 YEARS CONSISTENT GRO

2510 / 1967
2494 / 1951

ระบาทสมเด็จ ระเจ้าอย่หัว
ทรงมี ระมหากรุณา ิคุณโปรดเกล้า
ระราชทานตราตัง หรอ ระครุฑ ่าห์ ห้กับบริษัท

Rubia Industries opens its ne soap actory
and T ai Glass Manu acturers (TGM) is establis ed

H M Kin B umibol rants t e company
a Royal arrant allo in Use o
t e Royal Garuda Emblem

รเบียอุตสาหกรรม เปดโรงงาน ลิตสบ่
และก่อตังโรงงานไทยกล๊าสแมนแ คเชอร์เรอร์ส (ทีจเอ็ม)

TH IN SUSTAINABLE AY
2457 / 1914

บริษัท เปดส นักงานที่ ริก ไ ง่อน และสิงค์โปร์
T e Company opens o ices in uric ,
Sai on and Sin apore

2425 / 1882

นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเ นร่ ิกก์
ก่อตังห้าง ยุคเกอร์ แอนด์ ิกก์ แอนด์ โก

2467 / 1924

เปลี่ยนช่อเปนห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก
T e company s name c an es to Berli, Jucker Co

Albert Jucker and Henry Si
establis Jucker, Si
Co

2496 / 1953

ทีจเอ็ม เปดโรงงานอุตสาหกรรม
ลิตบรรจุภัณฑ์แก้วอัตโนมัติ
แห่งแรก นประเท ไทยที่ราษ ร์บรณะ นบุร

2428 / 1885

TGM starts up T ailand s irst automated lass
container plant at Ra burana in T onburi

บริษัท ได้เปนตัวแทน อง ่องกง
และเ ่ยงไ ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน (เอชเอสบี )
T e Company ac uires t e a ency o
t e Hon Kon S an ai Bankin
Corporation (HSBC)

2489 / 1946

ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก ภาย ต้ เ นร่ ยุคเกอร์
เริ่มก่อตังที่กรุงเท
Berli, Jucker Co opens under
Henry Jucker on Ne Road, Ban kok

2491 / 1948
นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี่
ก่อตังห้าง เอ เบอร์ลี่ แอนด์ โก
Albert Berli establis es
A Berli Co

2444 / 1901

นายเ นร่ ยุคเกอร์
และอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ จเนียร์
ร่วมกันด เนินงาน นบริษัท
Henry Jucker
and Albert Jucker Jr.
oin t e company

Soap manu acturin be ins
in a small Ban kok acility

2493-2502 / 1950s

บริษัท ได้เปนตัวแทนบริษัท ้ ลิตชันน อาทิ บ.แ นด๊อ
บ.อัก ่า บ.ไล้ทช์ บ.คี า และ บ.สก๊อตต์
บริษัท ได้เปนตัวแทนบริษัทวิ วกรรมชันน อาทิ บ.เอ็มเอเอ็ม
บ.เออีจ เทเล ุนเกน และ บ.ครา ต์เวิร์ก ยเนี่ยน
A encies ac uired or ma or manu acturers,
includin Sando , A a Ge aert, Leit , Ge a and Scott
A encies ac uired or ma or en ineerin irms,
suc as MAN, AEG Tele unken and
Kra t erk Union

ส นักงาน ห ่ องบริษัท ย้ายที่ตังไป นนเ ลินจิต
T e company s ead o ice mo es to
prominent premises on Ploenc it Road

2497 / 1954

รเบีย เริ่มการ ลิต ลิตภัณฑ์ท ความสะอาด
และบ รุง ิวกาย ห้กับบริษัทชันน ได้แก่ เอวอน
นีเวย ไดอัล เวลล่า ยาร์ดเล่ย์ และอื่น
Rubia be ins contract manu acturin
or amous toiletry brands, e entually
includin A on, Ni ea, Dial, ella,
Yardley and many more

เริ่ม ลิตสบ่ที่โรงงานเล็ก นกรุงเท

2439 / 1896

2515 / 1972

2508 / 1965

จาก ุรกิจแบบหุ้นส่วน นครอบครัว
ส่การเปบริษัท ภาย ต้ช่อ
บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด
T e amily partners ip ends
and Berli Jucker Company Limited
comes into e istence

2516 / 1973

รเบียอุตสาหกรรม เปดโรงงาน หม่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
รเบีย เริ่มการ ลิต ลิตภัณฑ์ นมหวาน ห้กับ กัส คาราเมล
โดยเปน ลิตภัณฑ์หลัก
ทีจเอ็ม เปลี่ยนเปนบริษัทมหาชนจ กัด
ภาย ต้ช่อ บริษัทไทยกล๊าส อินดัสตร (ทีจไอ)
Rubia Industries opens an e tensi e ne actory
in Samut Prakarn pro ince
Rubia be ins contract manu acturin o con ectionery
it Su us Caramels as its lead product
TGM becomes a public company called
T ai Glass Industries (TGI)

2530 / 1987

บีเจ เ ลล็อก ์ เริ่ม ลิตกระดาษอนามัยภาย ต้บริษัท ไทยเปเปอร์ จ กัด
มลนิ ิเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้ กก่อตัง นเ องานการกุ ล และช่วยเหลือสังคม
เมนส์ แต่งตัง ห้บีเจ เปนตัวแทนกลุ่มวิ วกรรมไ า
และเคร่องจักรอัตโนมัติ นประเท ไทย

2518 / 1975

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เปนหน่ง นเจดบริษัท ที่ได้จดทะเบียน
นตลาดหลักทรั ย์แห่งประเท ไทย
Berli Jucker is amon t e irst se en companies
to be listed on t e Stock E c an e o T ailand (SET)

BJC Cello starts manu acturin tissue paper under
t e name T ai Paper Co Ltd
Berli Jucker oundation is establis ed or c aritable orks
and social responsibility
Siemens appoints BJC as t e e clusi e a ent o its
Po er En ineerin and Automation Group in T ailand

2544 / 2001

กลุ่มบริษัทไทยเจริ หรอที
เปน ้ ือหุ้นราย ห ่ นบีเจ

กรุ๊ป

2534 / 1991
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ลองครบรอบ 100 ปี
องการด เนินงานนับตังแต่ได้ก่อตัง น นปี 2 25
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ร่วมงาน ลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ก่อตัง บริษัท สยามสแน็ค จ กัด
โดยร่วมทุนกับเปป ่โค อินเตอร์เนชันแนล

บีเจ ร่วมทุนกับโอเว่น อิลลินอยส์
้ ลิตแก้วราย ห ่ องโลก
ทีจไอ เปน ้ ลิตบรรจุภัณฑ์แก้วราย ห ่ที่สุด
นเอเชยตะวันออกเ ียง ต้
มีก ลังการ ลิตรวม , 00 ตันต่อวัน

TGI opens a lar e ne lass container plant
at Ban plee, eastern part o Ban kok

Berli Jucker celebrates its centennial markin 100 years
o operations since its oundin in 1 2
Berli Jucker takes part in t e or ani ation o
t e Rattanakosin bicentennial celebrations
Siam Snack Co Ltd is ounded as a oint enture
it PepsiCo International

2526 / 1983

บริษัท ปรับโลโก้ หม่ ห้มีลักษณะคล้ายต้นไม้
T e ne company lo o symbolisin
a tree is introduced

เ
ได้เปนบริษทั ชันน ทีร่ วมอย่ นดัชชหลักทรั ย์ SET 50
เ ลองครบรอบ 1 0 ปี แห่งด เนินงาน
ที่ประสบความส เรจ

2553 / 2010

ทีจไอ เปดโรงงาน ลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว นาด ห ่ที่บาง ลี
่งอย่ทางด้านตะวันออก องกรุงเท

2525 / 1982

2555 / 2012

T ai C aroen Corporation Group (TCC Group)
becomes t e ma ority s are older in BJC

BJC orms a oint enture it
O ens Illinois, t e lar est lass
manu acturer in t e orld
TGI, Sout east Asia s lar est lass
container manu acturer reac es
a daily capacity o , 00 tonnes

2549 / 2006

บีเจ เ ลล็อก ์
กลายเปน ้ ลิตกระดาษอนามัย
ราย ห ่ที่สุด นประเท ไทย
BJC Cello
becomes T ailand s lar est
producer o tissue paper

2535 / 1992

BJC is included in t e SET 50 inde
o top T ai companies
BJC celebrates t e completion
o 1 0 years o success ul operations
BJC is trans ormin into a re ional
and international or anisation

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เปนอาคารสง ตังอย่ที่ ระโ นง
ได้กลายเปนส นักงาน ห ่แห่ง หม่ องบริษัท
Berli Jucker House, a specially built i
in Prakanon , becomes t e ma ority
s are older in BJC

ris

2551 / 2008
2528 / 1985

บีเจ อกิจการ องบริษัท เจ ดส์
องประเท มาเลเ ย เ อ ยาย ุรกิจ

irst Paci ic Group o Hon Kon
takes a controllin interest in BJC

BJC ac uires Jacy oods
o Malaysia, e pandin its
re ional presence

เ ร์สแป ิ ค กรุ๊ป น ่องกง ร่วมทุนกับบีเจ

2536 / 1993

บริษัท ได้แปลงเปนมหาชน จ กัด
ภาย ต้ช่อ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน)
บีเจ ือหุ้นส่วน ห ่ นทีจไอ ่งต่อมา
ได้กลายเปนบริษัทมหาชนจ กัด นปี 25 7
BJC trans orms into a public limited company
under t e name Berli Jucker Public Co., Ltd.
BJC ains a ma ority interest in TGI,
ic becomes a public limited company
in 1

2550 / 2007

บีเจ ือหุ้นร้อยละ 50
นบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ กัด
้ ลิตบรรจุภัณฑ์อลมิเนียมราย ห ่
องประเท ไทย
BJC ac uires a 50 stake in
T ai Be era e Can, T ailand s leadin
aluminium can manu acturer

2554 / 2011

บีเจ ร่วมทุนกับ บอลล์ คอร์ปอเรชัน
้ ลิตบรรจุภัณฑ์ราย ห ่ องโลก
ทีจไอ ลอง 0 ปี องการ ลิตบบรรจุภัณฑ์แก้วอัตโนมัติ
บีเจ อกิจการเอเชยบุ๊คส์ ้น ด้าน ุรกิจ
ร้านหนังสือภาษาอังก ษ องประเท
BJC enters oint enture it Ball Corperation,
t e lar est can manu acturer in t e orld
TGI celebrates 0 years o automated lass
container manu acturin
BJC ac uires Asia Books, T ailand s leadin
En lis lan ua e bookstore c ain

เ

ามเ ย า เ ุ
ม
า ุ ุ
130 YEARS E PERTISE

ROM
GENERATIONS TO GENERATIONS

จากรากฐานอันยาวนาน บนเส้นทางกว่า 130 ที่บีเจซี
ได้เริมต้นก้าวเดินและเติบโตจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ สู่ต้นไม้ใหญ่
จากวันนั้นถึงวันน้ แม้เวลาล่วงผ่านมานานนับศตวรรษ
ไม้ใหญ่ต้นน้ก็ยังคงยืนหยัดมันคง คอยให้ร่มเงา
พร้อมส่งมอบสิงดีๆ และความห่วงใยสู่สังคมไทย
จนกลายเป็นต นานแห่งความภาคภูมิใจ
ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างดูแลคนไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน

Under the foundation of more than 130 years,
BJC has grown up from tiny seed to big tree. From that day
forward until now, after a decade long of continuous
growing, this tree still and always keep growing , while
providing small shelters and giving away good things and
caring for the Thai society It will become the legend of
pride that will stand sides by sides with the Thai for eternity.

า า า

ย้อนไปเมื่อกว่าหน่ง ตวรรษก่อน
นับเปนจุดเริ่มต้นส คั ที่เมล็ด ัน ุ์
แห่งไม้ ห ่นาม บีเจ ได้ กหว่าน
เ าะลงบน ืนแ ่นดินไทย
จากวิสัยทั น์อันกว้างไกล องหุ้นส่วน
ทาง ุรกิจ ที่แ งแกร่งระหว่างตระกล
ยุคเกอร์ และตระกลเบอร์ล่ี ทีไ่ ด้รว่ มกัน
ก่อตัง ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์โก
หน ่ ง นบริ ษ ั ท ทางการค้ า ยุ ค แรก
ที่ประสบความส เรจมากที่สุดแห่งหน่ง
นราชอาณาจักรสยาม ่งกลายเปน
ราก านความมั นคงที่ส่งต่อสืบทอด
ส่กาลต่อมา

เต ต

า

หลังสงครามโลกครั งที่สองสิ นสุดลง
กิจการ องห้างเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ แอนด์โก
ได้เจริ รุดหน้าอย่างรวดเรว มีการ
เติบโตไปส่การน เ ้าและจัดจ หน่าย
ลิ ต ภั ณ ฑ์ ช ั นน จากต่ า งประเท
การ ลิ ต และจ หน่ า ย ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุปโภค บริโภค ตลอดจนบริการงานด้าน
วิ วกรรมรวมทังเกิดการเปลี่ยนแปลง
การด เนินงานมาเปนรปบริษทั ภาย ต้ชอ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด
ร้ อ มได้ ร ั บ ระราชทานตราตั ง
ระครุ ฑ ่ า ห์ จ าก ระบาทสมเด็ จ
ระเจ้าอย่หัว ระปรมินทรมหาภมิ ล
อดุลยเดช

ต

า

าม เ

ภาย ต้การด เนินงาน นรปแบบบริษัท
สมัย หม่ บีจ ได้กา้ วมาเปนหน่ง นบริษทั
ชันน องไทย และนับเปนหน่ง นเจด
บริษทั แรกทีม่ รี ายช่อ นตลาดหลักทรั ยย์์
แห่งประเท ไทย ก่อนจะแปรสภา เปน
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน)
ณะเดี ย วกั น บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก าร ั นา
ักยภา ยาย ุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเ า้ อื หุน้ ก่อตังบริษทั นเครอ
และโรงงานแหห่ ง ห ม่ น ส่ ก าร ลิ ต
และโรงงานแ
จัดจ หน่าย และ ห้บริการหลากหลายด้าน
อย่างครบวงจร ทั งตลาด นประเท
และประเท เ อนบ้าน

ยาย

า ต

ด้วยการเ ้ามาเปน ้ ือหุ้นราย ห ่
องกลุม่ บริษทั ไทยเจริ คอมเมอร์เชยล
ท ห้บเี จ มี านะเปนบริษทั สั ชาติไทย
ที่ด เนินงานโดยคนไทยอย่างเต็มตัว
ร้อมกับการก้าวเ ้าส่ ักราช หม่ อง
การด เนิน ุรกิจ ภาย ต้การเปดประต
ส่โอกาส หม่ ยายดอก ลแห่งความ
เช่ยวชา กว่า ตวรรษส่ระดับนานาชาติ
ปจจุบัน บีเจ จงกลายเปนหน่ง น
บริษัทชันแนวหน้า ที่มีเครอ ่าย ุรกิจ
กระจายอย่ทวทั
ั งภมิภาคเอเชย และ ร้อม
เดิ น หน้ า ั นาส่ อ นาคตอย่ า งเต็ ม
ภาคภมิ

The Foundation Laid

Grow and Prosper

Branching out of Success

Blossom for the Future

Back to a century a o, it as a
si ni icant be innin t at t e seed
o bi tree called BJC as planted
on t e round o T ailand. it
t e ision o t o stron business
partners Jucker amily and Berli
amily, a Berli Jucker Co.
department store as ounded and
became one o t e most success ul
commercial company in t e
Kin dom o Siam. A oundation o
security as anded do n time
a ter time.

A ter t e end o t e orld ar II,
Berli Jucker
Co. ad ro n
rapidly. T ere came t e imports
and distribution o leadin products
rom o erseas, t e production
and t e distribution o consumer
products, and t e ser icin in
en ineerin . T e business orm
as c an ed to be company,
under t e name o Berli Jucker
Company Limited. T e company
as ranted a Royal arrant it
use o t e Royal Garuda Emblem
rom H.M. Kin B umibol Adulyade.

Under t e runnin o company it
modern orm, BJC as stepped up
to become one o t e top leadin
companies in T ailand and as
one o t e irst se en companies
to be listed in t e Stock o T ailand.
T e company as t en named
Berli Jucker Public Company
Limited. At t e same time, t e
company as continuously im
pro ed its potential, e panded its
businesses by ac uirin s ares or
oundin ne companies. and ne
actories All o t ese led to manu
acturin , distributin , and ser icin
in a reat ariety o ields bot in
t e country and t e nei borin
countries.

it TCC becomin ma or s are
olders o BJC, BJC is no a ully
o ned T ai company ic is run
by T ai, ready or t e ne era o
business under t e ne door idely
opened to ne opportunities,
e pandin its e pertise o more
t an a century to t e international
le el. No adays, BJC as become
a leadin company it business
net orks co erin Asian re ion
and ready or t e uture it reat
pride.

า เ ย

เ

จัด นเมื่อวันที่ ันวาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม เอเชยทีค
เดอะ ริเวอร์ ร้อนท์ เ อตอบแทน ้มีอุปการคุณ ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด เนินงาน องบีเจ ด้วยดีเสมอมา ท ห้บีเจ
สามาร ยื น หยั ด เคี ย งค่ ส ั ง คมไทยมาตลอดระยะเวลาอั น ยาวนาน
และยังมุ่งมัน ั นาอย่างไม่หยุดยัง ด้วยวิสัยทั น์ที่จะก้าวส่การเปน
องค์กรชันน นประชาคมเ รษ กิจอาเ ย่ นและระดับโลกต่อไป นอนาคต

th

ersar

ar

On December 2012, BJC celebrated its 1 0 t
anni ersary at Asiati ue T e Ri er ront. Since its inception,
t e company and its many subsidiaries and partners a e
made countlesscontributiobs to T ai society. it t e
ad ent o t e ASEAN Economic Community in 2015, BJC is
poised or e en reater success in T ailand, t e re ion,
and lobally.

้อมลส คั ทางการเงิน
INANCIAL HIGHLIGHTS
รายได้จากการ ายและการ ห บ้ ริการ

ก ไรสุท ิ

Revenue from sale of goods and
rendering of services

37,429

Net income

2,415

หน่วย ล้านบาท
(Ba t Million)

31,235

2,140

25,625

1,901
2555
2012

22,428
2554
2011

22,243

2555
2012

1,262
2554
2011

1,082

2553
2010

2553
2010

2552
2009

2552
2009

ปี 2551
Year 2008

ปี 2551
Year 2008

สิ น ท รั ย์

ส่ ว น อ ง ้ ื อ หุ้ น

Total Assets

38,260

Shareholders' Equity

13,728

หน่วย ล้านบาท
(Ba t Million)

32,999

12,543

27,677

11,415
2555
2012

23,036
2554
2011

22,813

2555
2012

10,351
2554
2011

9,555

2553
2010

2553
2010

2552
2009
ปี 2551
Year 2008

หน่วย ล้านบาท
(Ba t Million)

ปี 2551
Year 2008

2552
2009

หน่วย ล้านบาท
(Ba t Million)

ขอมูลสำคัญทางการเง�น (ลานบาท)
Financial Highlight (Baht Million)

2555
2012

2554
2011

2553
2010

2552
2009

2551
2008

37,429

31,235

25,625

22,428

22,243

กำไรสุทธิ
Net income

2,415

2,140

1,901

1,262

1,082

สินทรัพย
Total Assets

38,260

32,999

27,677

23,036

22,813

สวนของผูถือหุน
Shareholders' Equity

13,728

12,543

11,415

10,351

9,555

รายไดจากการขายและการใหบร�การ
Revenue from sale of goods and
rendering of services

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน 5 ปี
2555

2554

2553

2552

อัตราร้อยละ
ของการเติบโต
2551 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ
37,429
รายได้รวม
38,055
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
3,603
ต้นทุนทางการเงิน
503
ก�ำไรสุทธิกอ่ นหักภาษีเงินได้และส่วน
3,100
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
605
ก�ำไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้น
2,495
ส่วนน้อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
80
ก�ำไรสุทธิ
2,415
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
เงินทุนหมุนเวียน
4,745
สินทรัพย์รวม
38,260
เงินกู้ยืมสุทธิ
11,156
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
16,284
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
13,728
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
(พันหุ้น) 1,588,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
8.64
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น
(บาท)
1.00
ก�ำไรต่อหุ้น
(บาท)
1.52
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น
(บาท)
0.32
เงินปันผลสิ้นปีจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.52
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรขั้นต้น
(ร้อยละ)
24.12
อัตราก�ำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
6.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(ร้อยละ)
55.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ร้อยละ)
6.31
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
18.38
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
1.39
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของ
(เท่า)
0.69
ผู้ถือหุ้น

31,235
31,708
3,415
366

25,625
25,903
3,089
227

22,428
22,699
1,957
222

22,243
22,549
1,793
230

19.8
20.0
5.5
37.4

21.9
22.4
10.6
61.2

3,049

2,862

1,735

1,563

1.7

6.5

672

668

415

309

-10.0

0.6

2,377

2,194

1,320

1,254

5.0

8.3

237
2,140

293
1,901

58
1,262

172
1,082

-66.2
12.9

-19.1
12.6

5,159
32,999
9,282
14,530
12,543

2,124
27,677
6,852
12,934
11,415

3,216
23,036
5,172
11,374
10,351

2,176
22,813
6,051
10,590
9,555

-8.0
15.9
20.2
12.1
9.5

142.9
19.2
35.5
12.3
9.9

1,588,125
7.90
1.00
1.35
0.28
0.45

1,588,125
7.19
1.00
1.20
0.25
0.35

1,588,125
6.52
1.00
0.79
0.12
0.21

1,588,125
6.02
1.00
0.68
0.15
0.15

0.0
9.4
0.0
12.6
14.3
15.6

0.0
9.9
0.0
12.5
12.0
28.6

24.70
6.85
54.18
6.48
17.86
1.56

25.68
7.42
50.12
6.87
17.47
1.22

22.77
5.63
41.52
5.48
12.68
1.45

21.49
4.86
44.04
4.74
11.67
1.30

-2.4
-5.8
2.0
-2.6
2.9
-10.9

-3.8
-7.7
8.1
-5.7
2.2
27.9

0.64

0.53

0.45

0.57

7.8

20.8

รายการ
งบก�ำไรขาดทุน
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หน่วย
(ล้านบาท)
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5 Year Financial Highlights
Description
Statements of Income

Unit

2012
2012

2011

2010

2009

% Growth
Rate
2008 2012 2011

31,235

25,625

22,428

22,243

19.8

21.9

31,708
3,415
366

25,903
3,089
227

22,699
1,957
222

22,549
1,793
230

20.0
5.5
37.4

22.4
10.6
61.2

3,049

2,862

1,735

1,563

1.7

6.5

672

668

415

309

-10.0

0.6

2,377

2,194

1,320

1,254

5.0

8.3

237
2,140

293
1,901

58
1,262

172
1,082

-66.2
12.9

-19.1
12.6

5,159
32,999
9,282
14,530

2,124
27,677
6,852
12,934

3,216
23,036
5,172
11,374

2,176
22,813
6,051
10,590

-8.0
15.9
20.2
12.1

142.9
19.2
35.5
21
12.3

12,543

11,415

10,351

9,555

9.5

9.9

1,588,125
7.90
1.00
1.35
0.28
0.45

1,588,125
7.19
1.00
1.20
0.25
0.35

1,588,125
6.52
1.00
0.79
0.12
0.21

1,588,125
6.02
1.00
0.68
0.15
0.15

0.0
9.4
0.0
12.6
14.3
15.6

0.0
9.9
0.0
12.5
12.0
28.6

24.70
6.85
54.18
6.48

25.68
7.42
50.12
6.87

22.77
5.63
41.52
5.48

21.49
4.86
44.04
4.74

-2.4
-5.8
2.0
-2.6

-3.8
-7.7
8.1
-5.7

17.86

17.47

12.68

11.67

2.9

2.2

1.56

1.22

1.45

1.30

-10.9

27.9

0.64

0.53

0.45

0.57

7.8

20.8

(Baht Million)

Revenue from sale of goods and
37,429
rendering of services
Total revenue
38,055
Operating profit
3,603
Finance costs
503
Profit before income tax expense
3,100
and non-controlling interests
Income tax expense
605
Profit before non-controlling
2,495
interests
Non-controlling interests
80
Net income
2,415
Statements of financial position (Baht Million)
Working capital
4,745
Total assets
38,260
Net interest-bearing liabilities
11,156
Total shareholders' equity
16,284
Shareholders' equity attributable
13,728
to owners of the Company
Share capital data
Issued and paid-up share capital (‘000 Share) 1,588,125
Book value per share
(Baht)
8.64
Par value per share
(Baht)
1.00
Earnings per share
(Baht)
1.52
Interim dividend per share
(Baht)
0.32
Year-end dividend per share
(Baht)
0.52
Financial ratios
Gross profit margin
(%)
24.12
Net income
(%)
6.45
Total dividend payout ratio
(%)
55.24
Return on total Assets
(%)
6.31
Return on average net
(%)
18.38
shareholders' equity
Current ratio
(Times)
1.39
Net debt to shareholders'
(Times)
0.69
equity ratio

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบญั ชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ สิน้ 38,054.5 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 20.0 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำนวน 37,429.1 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ
จ�ำนวน 625.4 ล้านบาท
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 35,020.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 6,315.7 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
•
•
•

•

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 28,402.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,882.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตาม
อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 6,115.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจ�ำนวน 1,296.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย การจัดจ�ำหน่าย การตลาด และ
การส่งเสริมการขาย
ส�ำหรับผลประกอบการปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำ� ไรสุทธิหลังหักภาษีจำ� นวน 2,495.3 ล้านบาท และคิดเป็นก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2,414.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 275.0 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.9 โดยเพิ่มขึ้นในทุกส่วนงานหลัก บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรสุทธิในปี 2555 และปี 2554
เท่ากับร้อยละ 6.45 และร้อยละ 6.85 ตามล�ำดับ
บริษัทมีกำ� ไรต่อหุ้นปี 2555 เท่ากับ 1.52 บาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีกำ� ไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.35 บาท
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OPERATIONAL RESULTS AND FINANCIAL STATUS
Operational Results
In 2012, the Company and its subsidiaries reported total revenues of Baht 38,054.5 million, an increase of 20.0%
from last year. This comprised revenues from sales of goods and rendering of services of Baht 37,429.1 million and other
income of Baht 625.4 million.
Total expenses of BJC in 2012 were Baht 35,020.6 million, increased Baht 6,315.7 million or 22.0% from 2011. The
major contributions to the increase were as follows:
•
•
•
•

Cost of sales and services was Baht 28,402.0 million, increased Baht 4,882.7 million or 20.8% from last year
due to an increase in sales.
Selling and administrative expenses were Baht 6,115.7 million, increased 1,296.2 million or 26.9% from last
year mainly due to increases in sales, distribution, marketing and promotion expenses.
In 2012, BJC reported net profit after tax of Baht 2,495.3 million, while the portion attributable to equity holders
of the company was Baht 2,414.8 million, up Baht 275.0 million or 12.9%, from an increase in net profits from
all supply chains. Net profit margins were reported at 6.45% and 6.85% in 2012 and 2011 respectively.
BJC reported earnings per share of Baht 1.52 in 2012 compared to Baht 1.35 in 2011.
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ� นวนทั้งสิ้น 38,260.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554
จ�ำนวน 5,260.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ดังนี้
•
•
•
•
•
•

ลูกหนี้การค้า จ�ำนวน 6,871.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 548.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามการเจริญ
เติบโตของยอดขาย ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2555 คิดเป็นเท่ากับ 5.67 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2554
ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.33 เท่า
ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 1,126.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.2 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าของงานระหว่างท�ำที่ยังไม่เรียกเก็บ
สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 6,863.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,739.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือในปี 2555 คิดเป็น 4.74 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่ 4.90 เท่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 94.8 ล้านบาท ลดลง 137.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง
ของเงินมัดจ�ำค่าซื้อสินทรัพย์ จ�ำนวน 114.2 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 432.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
สิทธิการเช่า จ�ำนวน 597.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 61.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4 เกิดจากการลงทุนเพิม่ ขึน้ 94.7 ล้านบาท
และลดลงจากค่าตัดจ�ำหน่าย 25.3 ล้านบาท
23

Financial Status
As of December 31, 2012, BJC reported assets of Baht 38,260.1 million, an increase of Baht 5,260.6 million or
15.9% from last year. The major contributions to the changes in the assets balance were as follows:
•
•
•
•
•
•

Trade account receivable was Baht 6,871.3 million, increased Baht 548.8 million or 8.7% in accordance with an
increase in sales. Trade account receivable turnover ratio was 5.67 times compared to last year at 5.33 times.
Other account receivable was Baht 1,126.4 million, up Baht 322.9 million or 40.2% due mainly to an increase
in unbilled construction contracts work in progress.
Inventory was Baht 6,863.8 million, increased Baht 1,739.7 million or 34.0%. Inventory turnover ratio was 4.74
times compared to last year 4.90 times.
Other current assets were Baht 94.8 million, decreased Baht 137.2 million or 59.1% due mainly to a decrease
in deposits for purchasing assets of Baht 114.2 million.
Investments in associates were Baht 432.4 million, an increase of Baht 15.9 million or 3.8% mainly resulted
from sharing of profits from associate companies.
Leasehold was Baht 597.4 million, an increase of Baht 61.1 million or 11.4%, mainly due to new investments
of Baht 94.7 million and a decrease in amortization of Baht 25.3 million.

•

•
•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 16,583.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,440.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.3 เกิดจากการรวม
ธุรกิจ 426.6 ล้านบาท บริษทั และบริษทั ย่อยมีการลงทุนเพิม่ ขึน้ 3,759.4 ล้านบาท โดยมาจากกลุม่ ธุรกิจหลักคือกลุม่ ธุรกิจ
สินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 3,165.2 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 347.5 ล้านบาท
ขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา 1,638.7 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 25.5 เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.8
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�ำนวน 494.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ส่วนใหญ่เกิด
จากการรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 147.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ� นวนทั้งสิ้น 21,976.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554
จ�ำนวน 3,507.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ดังนี้
•
•

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จ�ำนวน 13,171.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,061.3 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว จ�ำนวน 2,059.7 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า จ�ำนวน 4,460.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 971.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.8 และมีอัตราส่วนการ
หมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2555 คิดเป็นเท่ากับ 7.15 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 7.10 เท่า
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•

•
•

Property, plant and equipment was Baht 16,583.1 million, up Baht 2,440.6 million or 17.3% due mainly to
business acquisitions of Baht 426.6 million. The Company and its subsidiaries reported capital expenditure of
Baht 3,759.4 million, mainly resulted from investments in Packaging Supply Chain of Baht 3,165.2 million and
Consumer Supply Chain of Baht 347.5 million. The accumulated depreciation also increased from depreciation
expenses of Baht 1,638.7 million. Return on fixed assets ratio was 25.5% compared to last year at 27.8%.
Deferred tax assets were Baht 494.9 million, up Baht 66.8 million or 15.6%, mainly from business acquisitions.
Other non-current assets were Baht 147.9 million, up Baht 15.8 million or 12.0%.

Total liabilities of Company and its subsidiaries as of December 31, 2012 was Baht 21,976.3 million, up Baht 3,507.1
million or 19.0% from the end of 2011. The major contributions to the changes in the liabilities balance were as follows:
•
•

Interest-bearing debt was Baht 13,171.3 million, up Baht 2,061.3 million or 18.6%, due mainly from increases
in short-term and long-term loans of Baht 2,059.7 million.
Trade account payable was Baht 4,460.2 million, up Baht 971.4 million or 27.8%. Trade account payable turnover
ratio was 7.15 times compared to last year at 7.10 times.
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 16,283.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2554 จ�ำนวน 1,753.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ดังนี้
•
•
•

•

เพิ่มขึ้นด้วยผลก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 2,495.3 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนจ�ำนวน 611.1 ล้านบาท
ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 1,222.8 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 714.6 ล้านบาท หรือ
หุ้นละ 0.45 บาท ส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2555 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 508.2 ล้านบาท หรือหุน้ ละ 0.32 บาท
ส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ลดลงจ�ำนวน 122.5 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับปี 2555 เท่ากับ 1.35 เท่า เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึง่ เท่ากับ 1.27 เท่า
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและ
บริษัทย่อย

25

Shareholder’s equity of Company and its subsidiaries as of December 31, 2012 was Baht 16,283.8 million, up Baht
1,753.6 million or 12.1% from end of 2011. The major contributions to the changes in the shareholder’s equity balance
were as follows:
•
•
•

•

An increase in net profit after tax in 2012 of Baht 2,495.3 million.
An increase in non-controlling interests from acquisition of Baht 611.1 million.
The decrease from dividend payment of Baht 1,222.8 million, of which was paid for the second half-year
performance of 2011 of Baht 714.6 million or Baht 0.45 per share on May 24, 2012 by the approved resolution
of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 25, 2012, and interim dividend for the first-half
year performance of 2012 of Baht 508.2 million or Baht 0.32 per share on September 7, 2012 by the approved
resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on August 9, 2012.
The decrease of Baht 122.5 million from dividends of subsidiaries paid to non-controlling interests.

Total debt to equity ratio was reported at 1.35 times in 2012, compared to last year at 1.27 times due mainly to an
increase in net borrowing from financial institutions as indicated above in the interest-bearing debt section.
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2555 กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็น
ผูน้ ำ� ในภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ สร้างโอกาสทางธุรกิจรองรับความเชือ่ มโยงของกลุม่ ประเทศในอาเซียน โดยเพิม่ ก�ำลังการผลิต ขยาย
ฐานการผลิต ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมทุนและเข้าซือ้ กิจการทัง้ ในประเทศและในประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ อี ตั ราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสูง เป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กิจการที่มีอยู่เดิม และสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มในระยะยาว
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ได้เห็นผลประกอบการที่น่าพอใจในทุกสายธุรกิจ และรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาองค์กร
ควบคู่กันไปด้วย มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองผู้น�ำรุ่นใหม่ ทั้งในโครงการผู้บริหารฝึกหัด การส่งเสริม
ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพสูง และผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งระดับสูง เพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งของผูน้ ำ� ในทุกระดับ พร้อมทัง้ มีการให้ผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวที่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นน�ำได้ นอกจากนี้ยังได้มีโครงการช่วยเหลือสังคมตามสมควร ท�ำให้การด�ำเนินกิจการครบ
130 ปี ในปี 2555 มีความหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้าพเจ้า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของเราตลอด
มา และขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ช่วยกันท�ำให้กิจการพัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดี ท�ำให้เราได้เห็นความส�ำเร็จและ
พัฒนาการในทางที่ดีในทุกสายงานในปี 2555

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
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In 2012, Berli Jucker Public Company Limited (BJC) had followed its strategy and objectives to continuously be
a leading company in the region. It had aimed to create more business opportunities in responding to the inter-linkages
among the ASEAN member countries by increasing production capacity, expanding production base, investing in new
projects, as well as entering into joint ventures and acquiring businesses domestically and in the neighbouring countries
that posed high rate of economic growth. This helped strengthen the existing businesses and build up potentials for the
Company in the long run.
I am very pleased to see growth and development in new businesses, and to see satisfactory performance in every
business line. I am also proud to see the determination of the business executives of Berli Jucker Plc. to put emphasis
on organizational development at the same time. There had been personnel development through leadership selection
project in Management Trainee Project, Talent Management Project, and Succession Plan Project in order to build continuity
for leadership in every level. Compensations both in the short run and long run were also compatible with other leading
companies. Moreover, there had also been quite substantial projects regarding corporate social responsibilities. All of this
had contributed to a complete and meaningful operation for the 130 years anniversary in 2012.
I would like to thank our shareholders, clients, business partners and agencies for their continuous cooperation and
supports for our businesses. I would also like to express my sincere appreciation to the management team and all employees
for their contributions to the progress of the company, making it successful and develop well in every business line in 2012.

Best Regards,

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
Chairman of the Board of Directors
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
MESSAGE FROM PRESIDENT
AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 ถือเป็นอีกปีที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับ บีเจซี เนื่องจากเป็นปีที่เราได้ฉลองการครบรอบการด�ำเนินงานมาอย่างยาวนาน
ถึง 13 ทศวรรษ นับตั้งแต่วันแรกที่ บีเจซี ได้เริ่มด�ำเนินการในประเทศไทย เราได้มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเพือ่ การเติบโตของเศรษฐกิจและประชาชนในประเทศ ตลอดจนได้มงุ่ แสวงหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนสู่สังคมโดยรวม เพราะเราตระหนักเสมอว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำ� ให้ธุรกิจของเราสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้
เมื่อมองย้อนกลับไปถึงความส�ำเร็จที่ผ่านมาในอดีตด้วยความภาคภูมิใจ จะเห็นว่า บีเจซี ยังคงมุ่งมั่นที่จะท�ำให้ธุรกิจของ
เราเติบโตไปอย่างมั่นคงในอนาคต ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่การด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่เราจะพยายามขยาย
การด�ำเนินธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่เราได้ตั้งไว้ว่า เราจะเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน โดยการเสาะแสวงหาสินค้าที่หลากหลายและการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ในภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันนี้ เราได้เริ่มด�ำเนินการดังกล่าวแล้วในประเทศ เวียดนาม มาเลเซีย เขมร และพม่า และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินการในประเทศอื่นๆ ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บีเจซี ได้พยายามด�าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เราได้เข้า
ซือ้ หุน้ ร้อยละ 51 ของบริษทั ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจ�าหน่ายโยเกิรต์ และผลิตภัณฑ์ทที่ า� จากนม ภายใต้ตราสินค้า
“แอคทีเวีย” และเป็นบริษัทย่อยของ ดานอน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตโยเกิร์ตรายใหญ่ที่สุดในโลก การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือเป็น
การน�าร่องเพือ่ ขยายฐานการด�าเนินธุรกิจด้านกลุม่ อาหารของบีเจซี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พฒ
ั นาช่องทางการจัดจ�าหน่าย
และท�าตลาดไปสู่ธุรกิจการขายตรงมากขึ้น
ต่อมาในเดือนพ ษภาคม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ต ในประเทศเวียดนาม
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ�ากัด และ บริษัท บอลล์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ได้เริ่มด�าเนินการผลิตเป็น
ครั้งแรก โดยทีบีซี-บอล ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ บีเจซี ที่ต้องการจะลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการใช้บรรจุภัณฑ์ค่อนข้างสูง โดย ทีบีซี-บอล
มีก�าลังการผลิตจ�านวน 800 ล้านกระป๋องต่อปี เพิ่มขึ้นจากก�าลังการผลิตเดิมที่เรามีอยู่ประมาณ 1,700 ล้านกระป๋องต่อปี
ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้ บีเจซี เติบโตมาได้จนถึง
ทุกวันนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการการให้สิทธิการซื้อหุ้นหรือการจ่ายสวัสดิการในรูปของหุ้น (Employee Stock Option
Program: “ESOP”) เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
ตัง้ ใจและมุง่ หวังให้เกิดผลส�าเร็จแก่บเี จซี ตลอดจนการสร้างผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ในรูปผลตอบแทนจากก�าไรจากการขาย
หลักทรัพย์และเงินปันผล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว
ซึ่งนับเป็นการให้ผลตอบแทนในรูปของ “ESOP” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 130 ปี ของบีเจซี
เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพและรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทสี่ �าคัญของบริษทั เราจึงได้มกี ารปรับเปลีย่ น
และปรับปรุง โมเดลต้นแบบด้านภาวะผู้น�าของบีเจซี หรือที่เรียกว่า “CHAMPION” โดยในปี 2555 เราได้มุ่งเน้นการด�าเนินการพัฒนา
ภาวะผู้น�าในด้านต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างหน่วยงาน การเสริมสร้างความคิดริเริ่มและการปรับปรุง
ตนเอง การเปิดใจ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีพิธีรีตรอง และจากโมเดลดังกล่าว ในปีนี้ เราได้คัดเลือก Successor
จ�านวน 41 คน เพือ่ ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆในองค์กร นอกจากนี้ เรายังได้รว่ มท�างานกับกลุม่ พนักงานรุน่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพสูงและอายุยงั น้อย
(Young Talent) จ�านวน 27 คน ผ่านโปรแกรมการบริหารบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการและ
เป้าหมายในการท�างานของบุคลากรกลุ่มนี้และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารและการส่งเสริมการเติบโตในสายงานได้ และเรายัง
ได้ส่งเสริมให้พนักงานสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในภูมิภาค โดยเราตระหนักว่า
การด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถเติบโตในสายงานในอนาคต นอกจากนี้ เรายังได้ให้
ความส�าคัญในการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานกับ บีเจซี รวมถึงการอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แก่พนักงานใหม่ที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน อายุ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถท�างานร่วมกันได้
อย่างเป็นหนึ่งเดียว
ในส่วนของผลการด� าเนินการ ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีประวัติศาสตร์ส� าหรับ บีเจซี ด้วยยอดขายที่เติบโตถึงร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 37,429 ล้านบาท ในขณะที่กา� ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2554 คิดเป็นมูลค่า
2,415 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขายเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากทุกกลุ่มสินค้าและบริการ และมียอดขายในต่างประเทศยังคิดเป็น
ร้อยละ 12 ของยอดขายรวม ในระหว่างปี เราได้สื่อสารการด�าเนินธุรกิจ ข่าวสาร และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น ให้แก่
ท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและที่ต้องการจะลงทุนในบริษัทในอนาคตอย่างเสมอมา นอกจากนี้ ปี 2555 ยังเป็นปีแรกที่
บีเจซี ได้เข้าเป็นหนึ่งในห้าสิบหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบีเจซีได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะที่ระดับ 100,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 บีเจซี
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เท่ากับ 106,007.34 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 130 ปีของบีเจซี
ในโอกาสนี้ บีเจซี ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 9,000 คน ส�าหรับการสนับสนุน
ที่มีให้กันตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำาปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

Dear shareholders,
This year Berli Jucker Public Company Limited (“BJC”) celebrated our 13th decade of our establishment in Thailand. From
our 1st day of operation, BJC has steadfastly advanced alongside the Thai nation and the Thai people, ever faithful to our ambition
of sharing in the development of our kingdom and being a part of our national progress. We have been deeply grateful of this
country and always seek opportunities to contribute back to our society.
As we look back with pride and deep satisfaction over our long and successful history, BJC simultaneously makes a strong
commitment to the future, not only in Thailand, but regionally as well. Our firm ambition is to be ASEAN’s leading distribution company,
through growing product portfolios, reinventing our distribution channels, and expanding our geographical reach. Towards that end,
we have already established a significant presence in Vietnam, Malaysia, Cambodia, and Myanmar, and we aim to make considerable
further advances in the region in the coming years.
BJC has continued to execute our strategies to realize our ASEAN vision. On April 24th, we acquired 51% of Danone Dairy
(Thailand), a wholly owned subsidiary of Groupe Danone, the World’s largest yoghurt manufacturer, to manufacture and distribute
yoghurt and fresh dairy products under the “Activia” brand. This acquisition allowed us to broaden our healthy food product portfolio
and enable us to develop new route to markets via the direct to home model.
In May, TBC-Ball Beverage Can Limited, a joint venture between TBC, our subsidiary, and Ball Corporation, the World’s
largest aluminium can manufacturer, commenced the operation in Vietnam with total capacity of 800 million cans per annum. This
was a part of BJC’s strategy to further expand our investment in ASEAN and Vietnam in particular, which had high growth potential
for packaging consumption, and added to our current can capacity of more than 1,700 cans per annum.
While we celebrated our historic achievement, we acknowledge the hard work, high skills and constant dedication of our teams
who have carried us to this landmark occasion. BJC strongly believes in the importance of human resources and their maximum
development. With strong support of our board of directors, we managed to seek the approval at our annual shareholder meeting
on April 25th to issue, for the first time in our 130th year history, the Employee Stock Option Program (“ESOP”) to BJC Group’s
key employees. The ESOP was designed with the main aim to align better the incentives of our key employees and shareholders
to create more shareholder returns in both gains in market capitalization and dividends.
Our human capital has always been our great assets. We have continuously reshaped our “CHAMPION” leadership
model. This year we focused on Positive Interrelationship, Initiative & Improvement, Openness, and Non-Bureaucracy. Through
our corporate leadership development program, we had 41 persons selected to our successor program as successors to our key
positions throughout our organization to ensure business continuity. We also ensured that there would be new blood of leaders
in our organization through our talent development program. We worked with our 27 talents this year to understand their career
aspirations better and develop their individual career paths. To support our regional expansion, we developed career development
program for our staff who was interested in pursuing a career outside Thailand. In addition, we also put more emphasis on hiring
process improvement and mentorship program for our new comers. Throughout our human capital development process, we have
bridged and addressed the diversities not only age, background but also culture.
This year we set another record in our corporate history. Our sales grew 20% from the year 2011 to THB 37,429 million,
while our net profit grew 13% from 2011 to THB 2,415 million. This strong sales increase came from strong performance of all
supply chains. In addition, our international sales accounted for 12% of our total sales. We have strategically communicated our
equity stories and strategies to existing and new investors. During our 1st year as one of the largest 50 market capitalization
companies listed in Thailand’s SET 50 index, our market capitalization grew and broke the THB 100,000 million market capitalization
level on October 2, 2012. On October 3, 2012, BJC’s market capitalization reached THB 106,007.34 million, the highest throughout
our 130 years of our corporate history.
We would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to our shareholders, customers, investors, business
partners and more than 9,000 employees for continued support of our company.
Best regards,

Aswin Techajareonvikul
President and Chief Executive Officer

คณะกรรมการบร�ษัท

BOARD OF DIRECTORS

01

02

01 นายเจร�ญ สิร�วัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
Chairman/
Chairman of Executive Board

04 นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการบร�ษัท
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab
Director/
Vice Chairman of Executive Board/
Risk Management Committee Member

05

03

04

02 คุณหญิงวรรณา สิร�วัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

Vice Chairman

09

10

03 นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท (1)
กรรมการบร�ษัท
รองประธานกรรมการบร�หาร
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

Dr. Chaiyut Pilun-Owad (1)

Director/
Vice Chairman of Executive Board/
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

05 นายประเสร�ฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบร�ษัท
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

Mr. Prasert Maekwatana

Director
Vice Chairman of Executive Board/
Risk Management Committee Member

หมายเหตุ
(1) นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ไดรับการแตงตั�งใหเปนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
แทนนายสถาพร กว�ตานนท ซ�่งไดพนจากตำแหนง เนื่องจากถึงแกอนิจกรรม โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั ครัง� ที่ 1/2556 ประชุมเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตัง� แตวนั ที่ 3 กุมภาพันธ
2555 เปนตนไป
(2) นายอัศว�น เตชะเจร�ญว�กุล ไดรับการแตงตั�งใหเปนประธานเจาหนาที่บร�หาร โดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบร�ษัท ครั�งที่ 6/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีผลตั�งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2555
เปนตนไป
(3) นางฐาปณี เตชะเจร�ญว�กลุ ไดรบั การแตงตัง� ใหเปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน แทนนายสถาพร
กว�ตานนท ซ�ง่ ไดพน จากตำแหนง เนือ่ งจากถึงแกอนิจกรรม โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ บร�ษทั ครัง� ที่ 1/2556
ประชุมเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตัง� แตวนั ที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป
(4) นายฐาปน สิร�วัฒนภักดี ขอลาออกจากการเปนกรรมการบร�หาร เนื่องจากมีภารกิจมาก มีผลตั�งแต
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป
(5) นายประสิทธิ์ โฆว�ไลกูล ไดรบั การแตงตัง� ใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กว�ตานนท
ซ�ง่ ไดพน จากตำแหนง เนือ่ งจากถึงแกอนิจกรรม โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง� ที่ 1/2555
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มีผลตั�งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป
(6) พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต ไดรับการแตงตั�งใหเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แทนนายสถาพร กว�ตานนท ซ�่งไดพนจากตำแหนง เนื่องจากถึงแกอนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบร�ษทั ครัง� ที่ 1/2555 ประชุมเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มีผลตัง� แตวนั ที่ 23 กุมภาพันธ
2555 เปนตนไป

06 นายสิทธิชัย ชัยเกร�ยงไกร
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Director
Executive Director/
Risk Management Committee
Member

Note
(1) Dr. Chaiyuth Pilun-Owad was appointed as Chairman of Nomination and Remuneration
Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon who passed away with effect
from 3rd February 2012 as the resolution of Board of Directors meeting No. 1/2013
on 22nd January 2013.
(2) Mr. Aswin Techajareonvikul was appointed as Chief Executive Officer with effect
from 9th August 2012 as the resolution of Board of Directors meeting No. 6/2012 on
9th August 2012.
(3) Mrs. Thapanee Techajareonvikul was appointed as Nomination and Remuneration
Committee Member in replacement of Mr. Staporn Kavitanon who passed away
with effect from 3rd February 2012 as the resolution of Board of Directors meeting
No. 1/2013 on 22nd January 2013.
(4) Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi resigned from the Executive Directorship due to his
overwhelming amount of commitments with effect from 2nd May 2012.
(5) Mr. Prasit Kovilaikool was appointed as Chairman of Audit Committee in
replacement of Mr. Staporn Kavitanon who passed away with effect from
23rd February 2012 as the resolution of Board of Directors meeting No. 1/2012 on
23rd February 2012
(6) Police General Krisna Polananta was appointed as Independent Director and Audit
Committee Member in replacement of Mr. Staporn Kavitanon who passed away
with effect from 23rd February 2012 as the resolution of Board of Directors meeting
No. 1/2012 on 23rd February 2012.

06

15

13

07 นายอัศว�น เตชะเจร�ญว�กุล (2)

กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการผูจัดการใหญ

Mr. Aswin Techajareonvikul (2)

Director/ Executive Director
Chairman of Risk Management Committee/
Chief Executive Officer / President

10 นายปณต สิร�วัฒนภักดี
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi
Director/
Executive Director

13 นายสุว�ทย เมษ�นทร�ย

กรรมการบร�ษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

Dr. Suvit Maesincee

11

12

14

08 นางฐาปณี เตชะเจร�ญว�กุล (3)

กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส

08

07

09 นายฐาปน สิร�วัฒนภักดี (4)
กรรมการบร�ษัท

Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (4)

Director

Mrs. Thapanee Techajareonvikul (3)

Director/Executive Director/
Nomination and Remuneration Committee Member/
Secretary to Nomination and Remuneration Committee Member
Senior Executive Vice President

11 นายประสิทธิ์ โฆว�ไลกูล (5)

กรรมการบร�ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Mr. Prasit Kovilaikool (5)

Director/
Chairman of Audit Committee /
Independent Director

14 นางสาวพจนีย ธนวรานิช
กรรมการบร�ษัท
กรรมการอิสระ

Ms. Potjanee Thanavaranit

Director/
Independent Director

Director/
Audit Committee Member /
Independent Director/
Nomination and Remuneration Committee Member

12 นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ

กรรมการบร�ษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Mr. Weerawong Chitmittrapap

Director
Audit Committee Member /
Independent Director

15 พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต (6)
กรรมการบร�ษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Police General Krisna Polananta (6)

Director/
Audit Committee Member /
Independent Director

คณะจัดการ

MANAGEMENT BOARD

08

01 นายอัศว�น เตชะเจร�ญว�กุล
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

Mr. Aswin Techajareonvikul

President / Chief Executive Officer

03 นายปฐพงศ เอี่ยมสุโร

รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและ
บร�การทางอุปโภคบร�โภค

Mr. Pattaphong Iamsuro

Executive Vice President
Consumer Supply Chain

02 นางฐาปณี เตชะเจร�ญว�กุล

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส

Mrs. Thapanee Techajareonvikul

Senior Executive Vice President

04 นายธีระพล เกียรติสุรนนท

รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและ
บร�การทางเวชภัณฑ

Mr. Terapon Kietsuranon

Executive Vice President
Healthcare Supply Chain

05 นางว�ภาดา ดวงรัตน

รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและ
บร�การทางบรรจุภัณฑ

Mrs. Vipada Duangratana

Executive Vice President
Packaging Supply Chain

07 นางสาวสุร�รัตน ศิลปสกุลสุข
ผูชวยผูจัดการใหญ
ฝายบัญช�กลุมบร�ษัท

Ms. Sureerat Silpsakulsuk

Senior Vice President
Accounting Group

05

03
01

07

04
02

06 นายมนัส มนูญชัย

ผูชวยผูจัดการใหญ
ฝายธุรกิจตางประเทศ

Mr. Manus Manoonchai

Senior Vice President
International Business Division

08 นายธีระ ว�รธรรมสาธิต

ผูชวยผูจัดการใหญ
ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบร�ษัท

Mr. Teera Werathamsathit

Senior Vice President
Group Human Resources

06

ประวัติกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

BOARD OF DIRECTORS
AND MANAGEMENT BOARD
ประวัติกรรมการบริษัท

Board of Directors

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

ประธานกรรมการ
อายุ 68 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจัทรเกษม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
38 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น BJC/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด
2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
		
เครือบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็ น คู ่ ส มรสของคุ ณ หญิ ง วรรณา สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี และเป็ น บิ ดาของ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล และ
นายปณต สิริวัฒนภักดี

Chairman
68 years
Holding directorship for 12 years 4 months
Educations
• Doctor of Philosophy (honorary degree)
Administration, Mae Fah Luang University
• Doctor of Arts (honorary degree)
Administration, Eastern Asia University
• Doctor of Arts (honorary degree)
Management, Huachiew chalermprakiet University
• Doctor of Philosophy (honorary degree)
Industrial Technology Administration,
Chandrakasem Rajabhat University
• Doctor of Philosophy (honorary degree)
Agricultural Administration, Maejo University
• Doctor of Philosophy (honorary degree)
Management, Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi.
• Doctor of Philosophy (honorary degree)
Management International, The University of the Thai
Chamber Commerce
Training course for director
• Directors Accreditation Program (DAP) - BJC / 2004
Thai Institute of Directors (IOD)
Working experiences
2006 - Present Chairman
			 Siriwana Company Limited
2006 - Present Chairman
			 Planteon Company Limited
2003 - Present Chairman
			 Thai Beverage Public Company Limited
2003 - Present Chairman
			 TCC Capital Land Company Limited
2002 - Present Chairman
			 TCC Land Company Limited
2001 - Present Chairman and Chairman of Executive Board
			 Berli Jucker Public Company Limited
2001 - Present Chairman
			 Beer Thai (1991) Public Company Limited
1988 - Present Chairman
			 Southeast Group
1972 - Present Chairman of Executive Board
			 TCC Holding Group
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive
Spouse of Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, Father of
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi, Mrs. Thapanee Techajareonvikul
and Mr. Panot Sirivadhanabhakdi
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คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
อายุ 69 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น BJC/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท สิริวนา จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
กลุ่มแสงโสม
2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด
2515 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
		
เครือบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
เป็นคู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
เป็นมารดาของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี

Khunying Wanna Sirivadhabhakdi

Vice Chairman
Age 69 years
Holding directorship for 12 years 4 months
Educations
• Doctor of Philosophy (honorary degree),
Agricultural Administration, Maejo University
• Doctor of Philosophy (honorary degree),
Social Science, Mae Fah Luang University
• Doctor of Philosophy (honorary degree),
Business Administration, Chiang Mai University
• Doctor of Philosophy (honorary degree),
Biotechnology, Ramkhamhaeng University
• Doctor of Business Administration (honorary degree)
Management, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Training course for director
• Directors Accreditation Program (DAP) - BJC / 2004
Thai Institute of Directors (IOD)
Working experiences
2006 - Present
Vice Chairman
Siriwana Company Limited
39
2006 - Present
Vice Chairman
Planteon Company Limited
Chairman
2004 - Present
Sangsom Group
2003 - Present
Vice Chairman
Thai Beverage Public Company Limited
Vice Chairman
2003 - Present
TCC Capital Land Company Limited
2002 - Present
Vice Chairman
TCC Land Company Limited
2001 - Present
Vice Chairman
Berli Jucker Public Company Limited
2001 - Present
Chairman
Beer Thip Brewery (1991) Company Limited
Vice Chairman
1988 - Present
Southeast Group
1972 - Present
Vice Chairman of Executive Board
TCC Holding Group
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive
Spouse of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
Mother of Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi
Mrs. Thapanee Techajareonvikul
and Mr. Panot Sirivadhanabhakdi

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการบริษัท
อายุ 64 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น BJC/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
		
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
		
รองประธานกรรมการ
		
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด
กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน
		
รองประธานกรรมการบริหาร
		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ�ำกัด
40 		
กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
		
กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
		
ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท เครืออาคเนย์ จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Chaiyut Pilun-Owad

Director
Age 64 years
Year of service 12 years 4 months
Educations
• Ph.D. Economics and Finance, University of New York, USA

Training course for director

• Director Accreditation Program (DAP) - BJC / 2004
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
Feb 2012 - Present Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee Director Berli Jucker Public
Company Limited
2003 - Present
Vice Chairman
The Southeast Life Insurance Company
Limited
Vice Chairman
The Southeast Insurance Company Limited
Director, Vice Chairman of the Executive
2001 - Present
Board and Nomination and Remuneration
Committee Member
Berli Jucker Public Company Limited
June 2001 - Present Vice Chairman of the Executive Board
TCC Technology Company Limited
Director
TCC Land Company Limited
Director
TCC Holding Company Limited
Chairman of the Management Board
Southeast Group Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการบริษัท
อายุ 66 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10 ปี 8 เดือน
การศึกษา
• Advanced Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น BJC/2004
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 5)
• Top Executive Program in Commerce and Trade
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (วตท. 3)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค.2545 - ธ.ค.2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย.2545 - ก.ค.2545 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab

Director
Age 66 years
Year of service 10 years 8 months
Educations
• Advance Management Program
Harvard Business School, USA
• Master of Business Administration
Columbia University, New York, USA
• Bachelor of Economics (honor), Thammasat University
Training courses for director
• Director Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors Association
• Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leadership Program
Capital Market Academy (CMA Class 5)
• Top Executive Program in Commerce and Trade
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 3)
Working experiences
Jan 2008 - Present Director, Vice Chairman of the
Executive Board and
Risk Management Committee Member
41
Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2002 - Dec 2007 President
Berli Jucker Public Company Limited
Jun 2002 - Jul 2002 Senior Executive Vice President
Berli Jucker Public Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding Portion None
Relationship Between Executive No

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการ
อายุ 66 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 3 เดือน
การศึกษา
• Program for Management Development,
Harvard Business School, U.S.A.
• International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
• ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
ประสบการณ์ท�ำงาน
ส.ค.2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกิจการพิเศษ
		
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ต.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท เทอราโกรไบโอ - เทค จ�ำกัด
พ.ย.2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน
		
บริษัท ควอลิตี้ ไพน์ แอปเปิล โปรดักส์ จ�ำกัด
มิ.ย.2552 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
42 		
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
รองประธานกรรมการบริหาร
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
2550 - ปัจจุบัน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค.2554 - พ.ย.2554 (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		
กลุ่มโครงการต่างประเทศ
		
(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		
กลุ่มการแปรรูป
		
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
ม.ค.2552 - มี.ค.2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Prasert Maekwatana

Director
Age 66 years
Holding directorship for 5 years 3 months
Educations
• Program for Management Development,
Harvard Business School, U.S.A.
• International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
• Bachelor, California State University, San Diego, U.S.A.
Training course for director
• Director Accreditation Program (DAP) - BJC / 2004
Thai Institute of Directors Association
• Director Certification Program (DCP) - 89 / 2007
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
Aug 2012 - Present Senior Executive Vice President of
Special Affairs
TCC Holding Company Limited
Oct 2011 - Present Director and Chairman of The Executive Board
Terrago Bio-Tech Company Limited
Nov 2011 - Present Vice Chairman of The Executive Board
Plantheon Company Limited
Director
2010 - Present
Quality Pine Apple Products
Company Limited
Jun 2009 - Present Director and Chairman of The Executive Board
Terrago Fertilizer Company Limitled
Jan 2008 - Present Director, Vice Chairman of The Executive
Board and Risk Management
Committee Member
Berli Jucker Public Company Limited
Director and Vice Chairman of
2007 - Present
The Executive Board
Siam Food Products Public Company Limited
Mar 2011 - Nov 2011 (Acting) Senior Executive Vice President of
International Business Group and (Acting)
Senior Executive Vice President of
Plantheon Company Limited
Jan 2009 - Mar 2011 President
Plantheon Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 37 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Diploma Examination
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ออสเตรเลีย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 6)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 16
วิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.16)
ประสบการณ์ท�ำงาน
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
		
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ำกัด
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
มาลายา กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
		
พ.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ำกัด
		
พ.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส พีทีอี แอลทีดี
		
2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ทีบีซี - บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
		
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จ�ำกัด
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรเขยของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
น้องเขยของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี พี่เขยของนายปณต สิริวัฒนภักดี
และคู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

Mr. Aswin Techajareonvikul

Director / President and Chief Executive Officer
Age 37 years
Holding directorship for 6 years
Educations
• Master in Public Administration, Harvard University, U.S.A.
• Master of Business Administration, Massachusetts Institute of
Technology, U.S.A.
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Training course for director
• Director Diploma Examination
Australian Institute of Company Directors
• Role of the Chairman Program (RCP) Class 21/2009
Thai Institute of Directors Association
• Director Certification Program (DCP) Class 95/2007
Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leader Program 6 (CMA 6)
Capital Market Academy (CMA)
• The Programme for Senior Executive on Justice
Administration Batch 16
National Justice Academy Office of Judiciary
Working experiences
Apr 2007 - Present Director and Executive Director
Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2007 - Present Director and Executive Director
Siam Food Products Public Company Limited
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Jan 2008 - Present Director
TCC Technology Company Limited
Jan 2008 - Present President and Chairman of
Risk Management Committee
Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - Present Excutive Director
Malaya Glass Products Sdn Bhd
May 2008 - Present Director
Bang Pa-In Paper Mill Industry
Company Limited
May 2008 - Present Director
BJC O - I Glass Pte.,Ltd.
Chairman of the Board of Director
2010 - Present
TBC - Ball Beverage Can Holding Limited
Apr 2012 - Present Chairman of the Board of Director
BJC Danone Dairy Company Limited
Aug 2012 - Present Chief Executive Officer
Berli Jucker Public Company Limited
Oct 2012 - Present Director
TCC Holding Company Limited
Legal Disputation
None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive
Son in law of Mr. Charean and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Brother in law of Mr. Thapana and Mr. Panot Sirivadhanabhakdi.
Spouse of Mrs. Thapanee Techajareonvikul.

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
อายุ 36 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10 ปี 5 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน
ก.พ.2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ำกัด
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน
44 		
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ำกัด
กรรมการ
2547 - ปัจจุบัน
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
		
พ.ย.2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
น้องของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี พี่ของนายปณต สิริวัฒนภักดี และ
คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

Mrs. Thapanee Techajareonvikul

Director / Senior Vice President
Age 36 years
Year of service 10 years 5 months
Educations
• Master of Business Administration, Harvard University, USA
• Bachelor of Sciences in Economics
Massachusetts Institute of Technology, USA
Training courses for director
• Director Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors Association
• Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association
• Finance for Non-Finance Directors (FND)
Thai Institute of Directors Association		
Working experiences
Feb 2012 - Present Nomination and Remuneration
Committee Director
Berli Jucker Public Company Ltd.
Jan 2008 - Present Senior Executive Vice President, Member
and Secretary to Risk Management
Committee,and Secretary to Nomination
and Remuneration Committee
Berli Jucker Public Company Limited
May 2008 - Present Director
Bangpa-In Paper Mill Industry
Apr 2007 - Present Director and Executive Director
Siam Foods Public Company Limited
2005 - Present
Director
TCC Technology Company Limited
2004 - Present
Director
TCC Holding Company Limited
Nov 2003 - Present Director and Executive Director
Berli Jucker Public Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding Portion None
Relationship Between Executive
Daugther of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi,
Sister of Mr. Panot and Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
Spouse of Mr. Aswin Techajareonvikul
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
อายุ 58 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003
• หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006
ประสบการณ์ท�ำงาน
ธ.ค.2555 - ปัจจุบัน กรมการ
		
บริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้
		
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริ ห าร
		
คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ย.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท
		
(ระยอง) จ�ำกัด
ก.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
		
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค.2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองผู้อำ� นวยการใหญ่
		
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Director
Age 58 years
Year of service 12 years 4 months
Educations
• Bachelor’s degree of Accountant (first class honour)
Thammasat University
• Diploma in Computer Management. Chulalongkorn University
• Mini MBA, Kasetsart University
Training course for director
• Director Certification Program (DCP) - 26 / 2003
Thai Institute of Directors Association
• DCP Refresher Course (DCP-Re) - 2 / 2000
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
Dec 2012 - Present Director
Golden Land Property Development
Public Company Limited
Oct 2012 - Present Director and Vice Chairman of the
Executive Board No.2
Sermsuk Pubilc Company Limited
Sep 2007 - Present Director
Eastern Seaboard Industrial Estate
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(Rayong) Company Limited
Jul 2007 - Present Director and Executive Director
Univentures Public Company Limited
May 2007 - Present Director and Executive Director
Siam Food Products Public Company Limited
Jan 2006 - Present Director and Executive Director
Oishi Group Public Company Limited
Director and Senior Vice President
2004 - Present
Thai Beverage Public Company Limited
Director, Executive Director and Risk
2001 - Present
Management Committee Member
Berli Jucker Public Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 70 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 2 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาตร์มหาบัณฑิต (LL.M.)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูรก์ ฝรัง่ เศส
• ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดิน
ไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
อาจารย์บรรยาย (พิเศษ) ระดับปริญญาตรีและ
46 		
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การ
		
พัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย
2553 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
		
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
		
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Prasit Kovilaikool

Director / Independent Director
Age 70 years
Holding directorship for (years) 3 years 2 months
Educations
• LLM, Columbia University, USA
• Barrister-at-law (Thai BAR)
• Bachelor of Law (Second Class Honor)
Chulalongkorn University
• Certificate of Human Rights Examination,
University of Strasbourg, France
• Certificate of Real Estate Assessment
Institute of Taiwan Land Readjustment cooperation with Lincoln
Land Institute, Massachusetts, USA
Training course for director
• Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association
• Finance for Non-Finance Directors (FND)
Thai Institute of Directors Association
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
Feb 2012 - Present Chairman of Audit Committee
		
Berli Jucker Public Company Limited
Present		
Lecturer, Faculty of Law
		
Chulalongkorn University
Present		
Member of Chulalongkorn University
		
Council Chulalongkorn University
Feb 2010 - Present Independent Director
		
Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2010 - Present Independent Director
		
Siam Food Products Public
		
Company Limited
Apr 2010 - Present Independent Director
		
Oishi Group Public Company Limited
2010 - Present
Member of Land Readjustment
		
Commission to Develop the Area
2010 - Present
Chairman of the Borad of Directors
		
Research and Development law,
		
Faculty of Law, Chulalongkorn University
Legal Disputation
None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการบริษัท
อายุ 38 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
รองประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยดรื้งค์ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
International Beverage Holdings Limited
2546 - 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ฯลฯ
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
พี่ของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุลและนายปณต สิริวัฒนภักดี

Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

Director
Age 38 years
Holding directorship for (years) 12 years 4 months
Educations
• Bachelor of Business Administration (Finance) from Boston
University, USA
• Master of Science Administration in Financial Economics
Boston University, USA.
• Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Department of
General Management from Ramkhamhaeng University
Training course for director
• Director Accreditation Program (DAP) - BJC / 2004
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
2008 - Present President and CEO
Thai Beverage Public Company Limited
Vice Chairman
South East Group of Companies
2007 - Present Vice Chairman
Siam Food Products Public Company Limited
Director, Univentures Public Company Limited
2006 - Present Vice Chairman, Oishi Group of Companies
Feb 2011 -Present Executive Chairman
Oishi Group Public Company Limited
October 2011
Vice Chairman
Serm Suk Public Company Limited
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2004 - Present Director
Beer Thai (1991) Public Company Limited
Vice Chairman
Red Bull Distillery Group of Companies
Vice Chairman, Dhospaak Co., Ltd.
2001 - Present Director, Berli Jucker Public Company Limited
Present
Vice Chairman
Cosmos Brewery (Thailand) Co., Ltd.
Chairman / Managing Director
Thai Beverage Marketing Co., Ltd.
Vice Chairman / Executive Chairman
Thai Beverage Logistics Co., Ltd.
Vice Chairman
Wrangyer Beverage (2008) Co., Ltd.
Chairman, Thai Drinks Co., Ltd.
Director / President
International Beverage Holdings Limited
Director, InterBev Investment Limited
Oct 2011 - Present Director, Serm Suk Holdings Co., Ltd.
Director, Serm Suk Beverage Co., Ltd.
Jun 2012 - Present Director, Serm Suk Training Co., Ltd.
Director, Great Brands Limited
2003 - 2008
Director and Executive Vice President
Thai Beverage Public Company Limited
Legal Disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive
Son of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi,
brother of Mrs. Thapanee Techajareonvikul and
Mr. Panot Sirivadhabhakdi

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 2 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาเอก การตลาด Kellog Graduate School of Management
Northwestern University, U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011
ประสบการณ์ท�ำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ
		
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค.2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)
48 		
		
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
		
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Suvit Maesincee

Director / Independent Director
Age 52 years
Holding directorship for 5 year 2 months
Educations
• Ph.D. in Marketing Kellogg Graduate School of Management
Northwestern University U.S.A.
• Master of Business Administration, National Institute of
Development Administration
• Bachelor’s Degree, Pharmaceutical Science, Mahidol University
Training course for director
• Directors Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors
• Directors Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors (IOD)
• Audit Committee Program (ACP)
Thai Institute of Directors (IOD)
Working experiences
Director and Independent Director
2011 - Present
		
Krungthai Card Public Company Limited
July 2011 - Present Independent Director
		
Siam Food Product Public Company Limited
Nomination and Remuneration Committee
2009 - Present
		
Member, Berli Jucker Public Company Limited
Director and Audit Committee Member
2008 - Present
		
Berli Jucker Public Company Limited
Director
2008 - Present
		
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)
		
Sasin Graduate Institute of Business
		
Administration Of Chulalongkorn University
Director and Audit Committee Member
2000 - Present
		
Thai Vegetable Oil Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการบริษัท
อายุ 36 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 5 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแมสซาซูเสทส์ สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
• Director Refresher Course (DCP - Re)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.9)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
		
จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
เครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์
		
ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย.2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
		
พ.ย.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ต.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
พ.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ�ำกัด
ต.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จ�ำกัด
ก.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด
พ.ค.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท
		
(ระยอง) จ�ำกัด
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
น้องของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

Mr. Panot Sirivadhabhakdi

Director
Age 36 years
Holding directorship for 6 years 5 months
Educations
• Master Degree, Management Information System,
London University, United Kingdom
• Bachelor’s Degree, Production Engineering,
Boston University, USA
• Bachelor’s Degree, Industrial Engineering and
Economics Program, Massachusetts University, USA
Training courses for director
• Director Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors Association
• Director Refresher Course (DCP-Re)
Thai Institute of Directors Association
• Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association
• Finance for Non-Finance Directors (FND)
Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leader Program 9 (CMA9)
Capital Market Academy (CMA)
Working experiences
Dec 2012 - Present Director
Golden Land Property Development Public
Co., Ltd.
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Apr 2011 - Present Director
N.C.C. Management and Development Co., Ltd.
Feb 2011 - Present Director
Oishi Group Public Co., Ltd.
Nov 2009 - Present Director and Executive Director
Siam Food Products Public Co., Ltd.
Nov 2008 - Present Director
TCC Holding Co., Ltd.
Oct 2008 - Present Director
TCC Land Co., Ltd.
May 2008 - Present Director
Bang Pa-In Paper Mill Industry Co., Ltd.
Oct 2007 - Present Director
TCC Hotel Group Co., Ltd.
Jul 2007 - Present Director and Executive Director
Univentures Public Co., Ltd.
Jul 2007 - Present Director
Adelfos Co.,Ltd.
May 2007 - Present Director
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Co.,Ltd.
Feb 2007 - Present Director
Thai Beverage Public Co.,Ltd.
2001 - Present Director / Executive Director
Berli Jucker Public Co.,Ltd.
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive
Son of Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi,
Brother of Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi and
Mrs. Thapanee Techajareonvikul

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี 4 เดือน
การศึกษา
• LL.M. University of Pennsylvania, U.S.A.
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
• หลักสูตร Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012
ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
		
จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ม.ค.2555 กรรมการ
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
50 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Weerawong Chittmittrapap

Director / Independent Director
Age 55 years
Holding directorship for 12 years 4 months
Educations
• LLM, University of Pennsylvania, USA
• Bachelor of Law, Chulalongkorn University
Training course for director
• Director Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leader Program 12 (CMA 12)
Capital Market Academy (CMA)
Working experiences
2012 - Present Director and Audit Committee Member
		
Golden Land Property Development Public
		
Company Limited
2011 - Present Director and Audit Committee Member
		
SCB Life Assurance Public Company Limited
2011 - Present Director
		
Minor International Public Company Limited
2009 - Present Director and Audit Committee Member
		
Thai Airways International Public
		
Company Limited
2009 - Jan 2012 Director
		
Nok Airlines Company Limited
2008 - Present Director
		
National Power Supply Company Limited
		
Director and Audit Committee Member
		
Berli Jucker Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 8 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.)
Syracuse University, U.S.A. (ด้วยทุน USAID)
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ ที่ 4/2007
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FIGP)
รุ่นที่ 2/2011
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.8)
ประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการอิสระ
2553 - ปัจจุบัน
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการ
		
บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
มิ.ย.2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
		
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการกฤษฎีกา
		
(คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล
		
กระทรวงพาณิชย์
		
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจ
		
ประกันภัยไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย
		
กรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
		
กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
		
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Ms. Potjanee Thanavaranit

Director / Independent Director
Age 67 years
Holding directorship for 3 year 8 months
Educations
• Master’s degree in Business Administration (M.B.A.)
Syracuse University U.S.A. (USAID Scholarship)
• Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University
Training course for director Director
• Certification Program (DCP)
Thai Institute of Directors Association
• Audit Committee Program (ACP)
Thai Institute of Directors Association
• Role of the Chairman Program (RCP)
Thai Institute of Directors Association
• Role of the Compensation Committee (RCC)
Thai Institute of Directors Association
• Financial Institutions Governance Program (FIGP)
Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leader Program 8 (CMA 8)
Capital Market Academy (CMA)
Working experiences periences
Independent Director and Audit
2010 - Present
Committee Member
Bank of Ayudhya Public Company Limited
Director
51
BJC International Company Limited
June 2009 - Present Director and Independent Director
Berli Jucker Public Company Limited
Independent Director and Audit
Present
Committee Member
Oishi Group Public Company Limited
Retired Government Official Member of
Council of State (Group 3 - Monetary Laws)
Chairperson of the Public Sector Audit
and Evaluation Committee Ministry of
Commerce
Director and Treasurer
Bhumirajanagarindra Kidney Institute
Foundation Qualified Committee, the
Federation of Thai Insurance Organization
Independent Director
Thai Reinsurance Public Company Limited
Independent Director and Audit Committee
Member
Bangkok Insurance Public Company Limited
Chairman of the Board (Independent
Director), Audit Committee and Chairman
of Compensation and Nominating
Committee
Univentures Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 2 เดือน
การศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
ประสบการณ์ทำ� งาน
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด(มหาชน)
		
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - 2553
เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
		
ยาเสพติด
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
		
ยาเสพติด
2549 - 2551
ผู้ตรวจราชการ
		
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
52
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Police General Krisna Polananta

Director / Independent Director
Age 62 years
Holding directorship for 1 year 2 months
Educations
• Master of Business Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
• Bachelor of Public Administration
Royal Police Cadet Academy (RPCA)
Training course for director
• Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association
Working experiences
Feb 2012 - Present Director
			
Airport of Thailand Public Company Limited
Feb 2012 - Present Independent Director
			
and Audit Committee Member
			
Beril Jucker Public Company Limited
2008 - 2010		
Secretary General, Narcotics
			
Control Board (NCB)
			
Office of The Narcotics Control
			
Board (NCB)
2006 - 2008
Inspectors - General of Prime Minisfer
			
Office of The Prime Minisfer
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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ประวัติผู้บริหาร

Management Board

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

Mr. Pattaphong Iamsuro

รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
อายุ 53 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 89/2550
ประสบการณ์ท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการใหญ่
		
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จ�ำกัด
2542 - 2550
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Executive Vice President
Consumer Supply Chain
Age 53 years
Educations
• BBA (Marketing) , Assumption University
• MBA, National Institute of Development Administration (NIDA)
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors DCP 89/2007
Working experiences
2550 - Present		
Executive Vice President
			
Consumer Supply Chain
			
Risk Management Committee
			
Berli Jucker Public Co., Ltd.
2550 - Present		
Director
			
Siam Food Products Public Co., Ltd.
2553 - Present		
Director
			
Quatity Pineapple Products Co., Ltd.
1999 - 2007		
Managing Director
			
Berli Jucker Foods Co., Ltd.
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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นายธีระพล เกียรติสุรนนท์

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Marketing and International Business (MBA),
Roosevelt University, Chicago, U.S.A.
• General Management Program National University of
Singapore, Singapore
การอบรมหลั ก สู ต รกรรมการของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ท�ำงาน
2551 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการใหญ่
		
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
2545 - 2549
ผู้จัดการทั่วไป
		
ฝ่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
		
บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Terapon Kietsuranon

Executive Vice President / Healthcare Supply Chain
Age 55 years
Educations
• Bachelor’s Degree of Pharmaceutical Sciences
Chulalongkorn University
• Master Degree of Marketing and International Business(MBA),
Roosevelt University, Chicago, U.S.A.
• General Management Program
National University of Singapore, Singapore
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors Working Experience
2008 - Present
Executive Vice President
		
Healthcare Supply Chain
		
Risk Management Committee
		
Berli Jucker Public Co., Ltd.
2007 - Present
Managing Director
		
BJC Healthcare Company Limited
2002 - 2006
General Manager
		
BJC Trading Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

นางวิภาดา ดวงรัตน์

Mrs. Vipada Duangratana

นายมนัส มนูญชัย

Mr. Manus Manoonchai

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ท�ำงาน
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและ
		
บริการทางบรรจุภัณฑ์
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		
ฝ่ายบรรจุภัณฑ์
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2552 - ก.พ. 2553 Vice President
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2552 - ต.ค. 2552 Sale and Marketing Director
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Executive Vice President
Packaging Supply Chain
Age 58 years
Educations
• Bachelor of Commerce (Management)
Chulalongkorn University
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors Working Experience
Jan 2013 - Present		
Executive Vice President
				
Packaging Supply Chain - BJC
Feb 2010 - Dec 2012
Senior Vice President
				
Packaging Products Division - BJC
Oct 2009 - Jan 2010
Vice President
				
Packaging Products Division - BJC
Aug 2009 - Sep 2009
Sales & Marketing Director
				
Packaging Products Division - BJC
Jan 2005 - Jul 2009
Sales and Marketing Manager
				
Glass Products Division - BJC
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ท�ำงาน
ม.ค 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2551 - ม.ค. 2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการ
		
ทางอุตสาหกรรม
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มสินค้า		
		
และบริการทางเทคนิคอุตสาหกรรม
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Senior Vice President
International Business Division
Age 58 years
Educations
• Bachelor of Science in Accounting, Kasetsart University
• Master of Science in Accounting, Thammasat University
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors Working Experience
Jan 2012 - Present Senior Vice President
		
International Business Group
		
Risk Management Committee
Feb 2011 - Dec 2011 Senior Vice President, International
		
Business Division
		
Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2008 - Jan 2011 Vice President, Industrial Supply
		
Chain, Accounting
		
Berli Jucker Public Company Limited
2007 - 2008
Chief Financial Officer, Technical
		
and Industrial Supply Chain
		
Berli Jucker Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No
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นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ท�ำงาน
พย.2551 - ม.ค2556 ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท
		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Ms. Sureerat Silpsakulsuk

Senior Vice President of Group Accounting
Age 55 years
Educations
• Bachelor Degree in Business Administration (BBA),
Chulalongkorn University
• Master Degree in Business Administration (MBA),
Assumption University of Thailand
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors Working Experience
Nov2008 - Jan2013		 Vice President-Finance &
			 Accounting Department
			 Berli Jucker Public Company Limited
Feb2013 - Present		 Senior Vice President of
			 Group Accounting
			 Berli Jucker Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

55

นายธีระ วีรธรรมสาธิต

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
อายุ 51 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ท�ำงาน
ก.พ.2553 - ปัจจุบัน		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
			 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย.2550 - ม.ค.2553 กรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลทิง จ�ำกัด
มิ.ย.2542 - มิ.ย.2550		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
			 ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
			 กลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Mr. Teera Werathamsathit

Senior Vice President Group Human Resources
Age 51 years
Educations
• Graduate Diploma in Human Resource Management
• Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Certificate in Human Resource Management
Harvard University
Director Certification Program of Thai Institute of
Directors Working Experience
Feb 2553 - Present		 Senior Vice President
			 Group Human Resources
			 Berli Jucker Public Company Limited
Jun 2550 - Jan 2553		 Managing Director
			 APM Consulting Co., Ltd.
Jun 2542 - Jun 2550		 Vice President - Human Resources
			 SHIN Corporation Public Company Limited
Legal disputation None
Shareholding portion None
Relationship Between Executive No

งั โครงสร้าง ุรกิจกลุ่ม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน) 2555

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain

BJC GROUP
BUSINESS STRUCTURE CHART 2012
กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ กัด (มหาชน)
BJC Group

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healt care Tec nical Supply C ain

กลุ่มสนับสนุน ุรกิจ
Business Partner Group

กลุ่ม ุรกิจอื่น
Others Business Group

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain

กลุม่ สินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healt care Tec nical Supply C ain

กลุ่มสนับสนุน ุรกิจ
Business Partner Group

กลุ่ม ุรกิจอื่น
Others Business Group

บจ. สยาม เมนต์ เมียนมาร์ เทรดดิง
Siam Cement Myanmar Tradin Ltd.

ฝ่ายบั ชและการเงินกลุ่มบริษัท
Group Finance & Accounting

กลุ่มบรรจุภัณฑ์
Packaging Products Group

กลุ่ม ุรกิจอาหาร
Foods Group

ฝ่ายเวชภัณฑ์
Pharmaceutical Division

ฝ่ายบรรจุภัณฑ์
Packaging Products Division

กลุ่ม รุ กิจสินค้าอุปโภค
Non oods Group

ฝ่ายการแ ทย์
Medical Division

ส นักงาน ้แทน ประจ ประเท เวยดนาม
Vietnam Representative Office

บจ. เจอร์เนิล โ ลดิงส์
Journal Holdin s Ltd.

ฝ่ายบั ชและการเงิน
Finance & Accounting Division

ฝ่ายวางแ นและจัดหาเชิงกลยุท ์
Strategic Planning & Sourcing Division

ฝ่าย ั นาช่องทางจัดจ หน่าย
Channel Development Division

ฝ่าย ั นา ุรกิจ
Business Development Division

ส นักงาน ้แทน ประจ ประเท ม่า
Myanmar Representative Office

บจ. โกลด์ เมดอลเลี่ยน
Gold Medallion Ltd.

ฝ่ายบริหารการลงทุน
Portfolio Management Division

บมจ. อุตสาหกรรมท เคร่องแก้วไทย
T ai Glass Industries PCL.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ดส์
Berli Jucker oods Ltd.

บจ. บีเจ เ ลท์แคร์
BJC Healt care Co., Ltd.

ส นักงาน ้แทน ประจ ประเท กัม ชา
Cambodia Representative Office

บจ. รเบีย อินเวสท์เม้นทส์
Rubia In estment Ltd.

ฝ่ายบริหารการเงิน
Corporate Finance Division

บจ. ไทย มาลายา กลาส
T ai Malaya Glass Co., Ltd.

เจ ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
Jacy Foods Sdn Bhd

บจ. มัณฑนา
Montana Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์)
Berli Jucker (Myanmar) Ltd.

บจ. หินอ่อนและ ิลา
Mable Stones Co., Ltd.

แ นกนักลงทุนสัม ัน ์
Investor Relations Department

บจ. บีเจ แ คเกจจิง
BJC Packa in Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เ ลล็อก ์
Berli Jucker Cello Ltd.

บจ. คอสม่า เมดิคอล
Cosma Medical Co., Ltd.

บจ. บีเจ อินเตอร์เนชันแนล
BJC International Co., Ltd.

บจ. ไทย ลัวสปาร์แอนด์มิเนอรัลส์
T ai luorspar Minerals Co., Ltd.

ฝ่ายบริหารทรั ยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
Group Human Resources Di ision

บีเจ กล๊าส คัมปะนี ลิมิเต็ด ( อ่ งกง)
BJC Glass Co., Ltd. (Hon Kon )

บจ. รเบียอุตสาหกรรม
Rubia Industries Ltd.

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
Specialties Division

บีเจ อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด ( ่องกง)
BJC International Co., Ltd. (Hon Kon )

บจ. บีเจ รเทล
BJC Retail Co., Ltd.

ฝ่ายก หมายและบริหารงานสนับสนุนกลุ่มบริษัท
Legal Operation & Corporate Support Division

บีเจ กล๊าส เวยดนาม ลิมิเต็ด
BJC Glass Vietnam Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์
Berli Jucker Lo istics Ltd.

ฝ่ายเคร่องเ ยนและไล สไตล์
Stationery &Lifestyle Division

บีเจ อินเตอร์เนชันแนล (เวยดนาม) ลิมิเต็ด
BJC International (Vietnam) Ltd.

บจ. บี เจ มารน ร อสเ ส ดิเวลลอปเม้นท์
BJC Marine Resources De elopment Co., Ltd.

แ นกนิติการและส นักเล านุการบริษัท
Legal Affairs & Company Secretarial Department

บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน
T ai Be era e Can Ltd.

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมเิ ต็ด ( อ่ งกง)
T ai Corp International Co., Ltd. (Hon Kon )

แ นกอุตสาหกรรมการ ม ์
Graphic Systems Department

บจ. เอเ ยบุ๊คส
Asia Books Co., Ltd.

แ นกกิจการสัม ัน ์และสื่อสารองค์กร
Public Affairs & Corporate Communications Department

ทีบี บอล เบเวอร์เรจแคน โ ลดิง ลิมเิ ต็ด ( อ่ งกง)
TBC Ball Be era e Can Holdin Ltd.
(Hon Kon )

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชันแนล เวยดนาม ลิมิเต็ด
T ai Corp International (Vietnam) Co., Ltd.

แ นกวิ วกรรม
Engineering Department

บจ. ที. . . เทคโนโลยี
T.C.C. Tec nolo y Co., Ltd.

แ นกตรวจสอบภาย นกลุ่มบริษัท
Group Internal Audit Department

ทีบี บอล เบเวอร์เรจแคน เวยดนาม ลิมิเต็ด
TBC Ball Be era e Can Vietnam Ltd.

บจ. ดานอน แดร่ (ประเท ไทย)
Danone Dairy (T ailand) Co., Ltd.

บจ. ไทย สแกนดิค สตีล
T ai Scandic Steel Co., Ltd.

บจ. ดิสทร่ ไทย
Distri T ai Ltd.

มาลายา กล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
Malaya Glass Products Sdn Bhd

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
BJIMK Co., Ltd.

บจ. บีเจ อินดัสเตรยล แอนด์ เทรดดิง
BJC Industrial and Tradin Co., Ltd.

บีเจ โอ ไอ กล๊าส ทีอี แอลทีดี
BJC O I Glass Pte. Ltd.

บจ. บีเจ มาร์เก็ตติง
BJC Marketin Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชยลตีส์
Berli Jucker Specialties Ltd.

มาลายา เวยดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด
Malaya Vietnam Glass Ltd.
บจ. เบอร์ลี่ ไดน่า ลาส
Berli Dynaplast Co., Ltd.
บจ. แก้วกรุงไทย
Gae Grun T ai Co., Ltd.

บจ. เบอร์ลี่ เอเชยติก โ ดา
Berli Asiatic Soda Co., Ltd.

ฝ่าย ุรกิจต่างประเท
International Business Division

หมายเหตุ / Remarks
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่ม ุรกิจ ฝ่าย

Berli Jucker PCL Business Group Di ision

บริษัทย่อย Subsidiaries
บริษัทร่วม Assosiates
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน Joint Venture
อื่น

Others

หยุดด เนินงาน Dormant

ทรัพยากรมนุษย์
อีกหนึง่ ปัจจัยความส�ำเร็จทีช่ ว่ ยเกือ้ หนุนผลักดันให้ธรุ กิจของ บีเจซี มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งและเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
คือ “ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งในปัจจุบัน บีเจซี มีอยู่ถึงประมาณ 9,000 คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบีเจซีได้ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นปัจจัยชี้วัดความส�ำเร็จ (Key Success Factor) ทางธุรกิจในล�ำดับต้นๆ บีเจซี จึงมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการสรรหา ธ�ำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้วยโครงการพัฒนาต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ (Business Sustainability)
ของบีเจซี
ในปี 2555 บีเจซี ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของภาวะผู้น�ำ (Leadership Continuity) ในองค์กร เพื่อให้
มีบุคลากรพร้อมท�ำงานอย่างไม่ขาดช่วง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการบริหาร
ก�ำลังคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Management) ในรูปแบบต่างๆ อาทิ
•
•
•
•
•
•
•

การมีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญจ�ำเป็น
การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
โครงการผู้บริหารฝึกหัด (Management Trainee Program)
โครงการรับสมัครนิสิต นักศึกษาจบใหม่ (Campus Recruitment) จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (Summer Internship)
โครงการก้าวไกลไปกับ บีเจซี (BJC Growing Together) ส�ำหรับนิสติ นักศึกษาซึง่ ยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
โครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน (Employee Referral Program)
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HUMAN RESOURCES
One of the greatest strengths driving BJC’s business growth relentlessly is our people, who currently number about
9,000 both in Thailand and abroad. They are our most important assets and a prime key success factor for our business.
Therefore, development of human capital is one of our most important policies under focus and we have critical operational
processes in place for successful sourcing, attracting, hiring, development and retention of talented people to support our
business sustainability.
In 2012, we focused our attention on Leadership Continuity in the organization by rolling out a Strategic Workforce
Management Programme so as to ensure business continuity and support the Company’s sustainable business growth
strategies, e.g.:
• Deployment of Succession Plan for key positions
• Talent Management for high potential employees
• Launch of “Management Trainee” programme
• Campus recruitment project for new university graduates

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

โดยเมื่อพนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯแล้ว หากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพพร้อม ก็มีโอกาสได้รับ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
ในปี 2555 นี้ บีเจซี ยังมีการปรับระดับผลตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้สามารถแข่งขันในการจ้างงาน
กับบริษทั ชัน้ น�ำต่างๆได้ โดยมีการปรับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ใหม่ รวมทัง้ ยังมีโครงการ Employee Stock Ownership
Plan (ESOP) ให้กับผู้บริหารและพนักงานบางระดับ เพื่อการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และธ�ำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่
กับบริษัทในระยะยาว พร้อมทั้งช่วยกันสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทต่อไป
ส�ำหรับปี 2555 ซึ่งเป็นปีพิเศษของ บีเจซี ที่ครบรอบการด�ำเนินกิจการของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 130 ปี บีเจซี จึงได้มี
การจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี โดยเชิญพนักงานเข้ามีส่วนร่วมเป็นเกียรติในงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และแขกผู้มีเกียรติ
ที่ได้รับเชิญจากภายนอกด้วย ซึ่งได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
รวมทั้งก่อนหน้านี้ บีเจซี ก็ได้มีกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆให้กับพนักงาน ทั้งในเรื่องของงานกีฬาสีและงานปีใหม่
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น บีเจซี ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
B-J-C (B : Beyond Satisfaction, J : Joint Success, C : Caring for Community) และวัฒนธรรมขององค์กร D-C-F ( D : Dynamic,
C : Creative, F : Friendly) รวมทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมในการท�ำงานที่สอดคล้องกับ CHAMPION (C : Customer Focus, H : High
Personal Effectiveness, A : Achievement Orientation, M : Maximized Business Opportunities, P : Positive InterreIationship,
I : Initiatives & Improvement, O : Openness, N : Non-bureaucracy) เพือ่ ให้เกิดพลังขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเสริมสร้างการ
ประสานพลัง (Synergy) ในการท�ำงานร่วมกันทั้ง บีเจซี ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับการน�ำของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในปีนี้
มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นน�ำระดับโลก อาทิ รางวัล CNBC Asia Business Leaders Awards โดยสถานีโทรทัศน์ CNBC
จากประเทศสหรัฐอเมริกา Thailand Business Leader of the Year ให้กับผู้บริหารระดับสูงสุด คือ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นคนไทย 1 ใน 2 ท่านจากภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้
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• Opening of summer internship for college/university students
• “BJC Growing Together” Project for college/university students
• Launch of “Employee Referral Programme”
Furthermore, we also offer scholarships to selected undergraduate employees with good work performance and
potential to pursue their graduate studies either in Thailand or abroad.
In 2012, there were also adjustments of staff remuneration packages in tune with the government’s new wage policy,
as well as a review of the staff salary structure to improve hiring competitiveness in relation to other leading companies.
In addition, the Company also approved execution of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for executives and
some levels of employees so that they would have a genuine sense of ownership and stay with the Company as partners
contributing to BJC’s long-term business growth.
As the year 2012 marked the 130th anniversary of BJC, the Company held a special party to celebrate the
landmark, inviting employees, customers, suppliers/trade partners and distinguished guests to attend the event at the Asiatique
The River Front in Bangkok on December 4. This was in addition to the traditional BJC Sports Day and the Staff New
Year Party held during the year.
In this context, we continued our successful implementation of the Company’s values, represented by initial letters:
B-J-C (B: Beyond Satisfaction, J: Joint Success, C: Caring for Community), the BJC Culture, i.e. D-C-F (D: Dynamic,
C: Creative, F: Friendly) and the BJC leadership role model, i.e. CHAMPION (C: Customer Focus, H: High Personal
Effectiveness, A: Achievement Orientation, M: Maximized Business Opportunities, P: Positive Interrelationship, I: Initiatives
& Improvement, O: Openness, N: Non-bureaucracy). These sets of behaviours and values bind our people together into
a single mind-set or synergy in an unswerving determination to deliver our goals under the leadership of our Company’s
President and CEO.
Incidentally, our Company’s President and CEO, Mr. Aswin Techajareonvikul, was named Thailand Business
Leader of the Year by the CNBC Global TV Network, USA, which presented the 11th CNBC Asia Business Leaders Awards
on 16 November 2012 at a ceremony in Bangkok. The award was in recognition of his leadership in domestic and
international markets.

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในปี 2555
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของ BJC ที่จะเป็นผู้น�ำในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้แก่ลูกค้าใน
ภูมิภาคอาเซียน BJC จึงได้มีการเพิ่มก�ำลังการผลิต การขยายฐานการผลิต การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมทุนและ
การเข้าซือ้ กิจการทัง้ ในประเทศและในประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย เป็นต้น
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
จากการขยายการด�ำเนินงานในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น ในปี 2555 ได้ดังนี้
เมษายน 2555

BJC ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของบริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
โยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากนม ภายใต้ตราสินค้า “แอคทีเวีย” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 การเข้าซื้อ
กิจการดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจอาหารของบีเจซีให้กว้างและครอบคลุม
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

พฤษภาคม 2555 โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด (TBC-Ball) ในประเทศ
เวียดนาม ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จ�ำกัด และ บริษทั บอลล์ คอร์เปอเรชัน่
จ�ำกัด ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการผลิตเป็นครัง้ แรกในเดือนนี้ (โรงงาน TBC-Ball ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม)
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KEY MILESTONES IN 2012
With our vision to become ASEAN’s leading distributor that provides top-quality of daily products and services to
every household, we have continuously implemented our strategies in order to reach our goal through various business
activities. In the past year, we have continued to increase our production capacity, expand our production platforms,
invest in new projects, as well as engage in mergers and acquisitions both in Thailand and in the neighbouring countries
that possess high economic growth rates such as Vietnam, Myanmar and Malaysia. All the investment BJC has made was
based on the rationale to generate maximum returns to our shareholders.
A summary of 2012’s key milestones is as follows:
April 2012:

BJC acquired a 51% stake in Danone Dairy (Thailand), a manufacturer and distributor of
yoghurt and fresh dairy products under the “Activia” brand on 24th April 2012. This acquisition
will help broaden BJC Foods Products’ portfolio and enhance market expansion.

May 2012:

TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd., an aluminium can manufacturing plant in Vietnam and
a joint venture between Thai Beverage Can Ltd. and Ball Corporation, started commercial
operation in this month. (TBC-Ball plant construction was completed in March.)
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BJC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวเข้าสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า “Premedica” ซึ่งเป็นตราสินค้าของ BJC และมีโรงงานผลิตใน
ประเทศเกาหลี โดยกลุ่มสินค้าประกอบด้วย โฟมล้างหน้า ครีมบ�ำรุงผิวส�ำหรับกลางวันและกลางคืน เซรั่ม และครีมกันแดด เป็นต้น
กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,2000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการก่อสร้างเตาหลอมแก้วใหม่ ก�ำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน
(คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556)
กันยายน 2555

BJC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ภายใต้ตราสินค้า “Berli Pops” ซึ่งเป็นตราสินค้าของ BJC
โดยกลุ่มสินค้าประกอบด้วย แป้งรองพื้น แป้งบีบี อายแชร์โด และ บรัชออน เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ได้อนุมัติโครงการ Employee Stock Option
Program (ESOP) และการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นจ�ำนวนทั้งหมด
80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจ�ำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และเพื่อเป็นการรองรับโครงการ ESOP ที่จะเกิดขึ้น
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ� ำ นวน 80,000,000 ล้ า นบาท จากเดิ ม
1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ที่ 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่า
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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BJC launched its own skincare products under the brand “Premedica”, which its manufacturing plant is located in
Korea. The product line includes facial foam, day facial cream, night facial serum, and sun block cream.
July 2012:

The Board of Directors of Thai Malaya Glass Co., Ltd. had a resolution to increase its capital
by Baht 1,200 million to finance construction of a new furnace on 12th July 2012 with
production capacity of 400 tons per day. The construction is expected to be completed at
the end of 1Q2013.

September 2012: BJC launched its own cosmetic products under the brand “Berli Pops”. The product line
includes powder foundation, BB powder, eye shadow, and brush-on.
In addition, the Company’s Ordinary General Meeting of Shareholders held on 25th April 2012 approved
the Employee Stock Option Program (ESOP) and the issuance and offering of warrants for stock options to executives
and employees of the Company totalling 80,000,000 units for a total period of five years and up to 16,000,000 units each
year. The Meeting also resolved to approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht
80,000,000, from Baht 1,588,125,000 to Baht 1,668,125,000, by an issuance of 80,000,000 ordinary shares, at par value
of Baht 1 per share, in order to accommodate the BJC Employee Stock Option Program.

โครงสรางรายได

กลุมธุรกิจ

2555

2554

2553

2552

2551

รายได

รายได

รายได

รายได

รายได

(ลานบาท)

%

(ลานบาท)

%

(ลานบาท)

%

(ลานบาท)

%

(ลานบาท)

%

กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ

16,865

45.06 14,622

46.81 12,426 48.49 10,043 44.78 9,903 44.52

กลุมสินคาและบริการ
ทางอุปโภคบริโภค

11,039

29.49 9,253

29.62

7,641 29.82

6,889 30.72 6,940 31.20

กลุมสินคาและบริการ
ทางเวชภัณฑและทางเทคนิค

8,047

21.50 6,508

20.84

5,144 20.07

5,077 22.64 5,203 23.39

อื่นๆ

1,478

รวม

3.95

852

2.73

414

1.62

419

1.86

197

0.89

37,429 100.00 31,235 100.00 25,625 100.00 22,428 100.00 22,243 100.00
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หนวย : ลานบาท
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31,235
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กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค
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REVENUE STRUCTURE
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Revenue
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(Baht Million)
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16,865

45.06 14,622

46.81 12,426 48.49 10,043 44.78 9,903 44.52
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7,641 29.82

6,889 30.72 6,940 31.20
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Supply Chain
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Others

1,478

Total
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37,429 100.00 31,235 100.00 25,625 100.00 22,428 100.00 22,243 100.00
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37,429
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1.62%
20.07%

20.84%

21.50%

2012

29.82%

29.62%

2011

22,428
1.86%

48.49%

46.81%
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29.49%
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23.39%
44.52%
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2009

2008

Packaging Supply Chain
Consumer Supply Chain
Healthcare & Technical Supply Chain
Others Business Group

ภาวะธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ และ
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์

ภาวะธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ

เนื่องจากความต้องการขวดแก้วในตลาดที่สูงกว่าก�ำลังการผลิตในปี 2555 หลังจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ท�ำให้
ผูผ้ ลิตขวดแก้วรายใหญ่ทงั้ 3 ราย มีแผนขยายก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่กลางปี 2555 จนถึงปี 2556 นอกจากนี้ ยังจะมีโรงงาน
ผลิตขวดแก้วใหม่ที่เริ่มสร้างในปี 2556 และจะแล้วเสร็จในกลางปี 2557 อีกด้วย ส่งผลให้กำ� ลังการผลิตรวมในปี 2556-2557 สูงกว่า
ความต้องการขวดแก้วในตลาดและภาวะการแข่งขันในตลาดน่าจะรุนแรงกว่าปี 2555

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ถึงแม้ว่าภาวะการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงในปี 2556 แต่บริษัทมั่นใจว่า จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 40 ไว้ได้ เนื่องจากความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัยระดับโลกจาก โอเว่น
อิลลินอยส์ อิงค์ ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วอันดับหนึง่ ของโลก ท�ำให้บริษทั ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานและ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นในด้านต่างๆ จากหลายสถาบัน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทได้น�ำระบบ Lean Six Sigma มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดขวดน�้ำหนักเบาและตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด
เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าเดิมในประเทศ
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INDUSTRY OUTLOOK AND
BUSINESS COMPETITION
Packaging Supply Chain
Industrial Outlook
As demand for glass packaging in 2012 surged after the 2011 wide-spread flooding, the 3 major glass
manufacturers in Thailand have planned for capacity expansion from mid 2012 to 2013. Furthermore, a new glass plant is
built and will be operational in mid 2014. The “supply over demand” situation might be anticipated in 2013-2014 leading to
a strong competition situation in the market.

Business Competition
Despite the strong competition situation in 2013, we are confident that we will be able to maintain our market share
at approximately 40% due to our competitive edge. This is caused by the technical support from Owens-Illinois who is the
number one glass packaging manufacturer in the world. We have been certified to various quality systems and obtained
several rewards for outstanding work place. This promotes our capability and creates customers’ confidence.
The company has implemented the Lean Six Sigma program to enhance productivity and efficiency, reduce
production cost and continuously improve quality of products and services.
We plan to expand our businesses into light-weight and export markets as well as maintain and increase customer
base in local market.
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กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
ภาวะธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ
เนื่องจากบีเจซีและโรงงานผลิตไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554 ท�ำให้มีความสามารถในการผลิต
และการขายได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ในทุกกลุ่มสินค้าอันส่งผลให้มียอดขายและก�ำไรที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นอกเหนือจากนีก้ ารปรับปรุงต้นทุนและการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตได้สง่ ผลต่อศักยภาพในการท�ำการส่งเสริมการขายในทุกกลุม่
สินค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่าย อย่างไรก็ตามการแข่งขันยังคงเป็นไปอย่างรุนแรงทัง้ ด้านโฆษณาแข่งราคา และการวางตลาดสินค้าใหม่ๆ
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปในปีหน้า

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บีเจซีมคี วามพร้อมเต็มทีท่ งั้ ในด้านการผลิต การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดจ�ำหน่ายและบุคคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พร้อมกับความมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างยอดขาย ก�ำไร ส่วนแบ่งตลาดและรวมถึงจ�ำนวนฐานลูกค้าในการจ�ำหน่ายสินค้า จึงมั่นใจว่าใน
ปี 2556 จะท�ำให้บีเจซีเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง แม้ภายใต้การแข่งขันที่คาดว่าจะยังคงรุนแรงเช่นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บีเจซียังคงมี
แผนเพิ่มศักยภาพในการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มในร้านค้าปลีก และหน่วยขายตรง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ยังคงมีแผนการลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วย
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Consumer Supply Chain
Industrial Outlook
As BJC and production facilities were spared from the major flooding in Thailand in 2011, the company was able
to implement business strategies fully and relentlessly both in production and sales for all product groups without any
disruptions. This helped boost our sales and profit up significantly over the preceding year. Furthermore, gains from
productivity improvement and successful cost-management measures unleashed our full potential capability to compete
in sales promotion for every product category and distribution channel. However, fierce market competition on the basis
of advertising, promotion and price, as well as continuous introduction of new products remains a formidable challenge for
the company in the coming year.

Business Competition
Due to BJC readiness relating to production, research and development, marketing, distribution and capable people
with strong determination and commitment to excellence in performance, as well as the volume scale of our vast customer
base we are confidently well positioned to continue growing strongly in 2013 despite the highly competitive market environment
similar to the past year. Besides, we are also prepared to uplift sales potential of our retail outlet channel and the direct
sales units to leverage new business opportunities, as well as new investment plans to further increase production capacity
to support business growth both locally and abroad.

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
ภาวะธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ
ในปี 2555 แม้ว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆโดยทั่วไปได้ขยับสูงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการวิจัย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีของรัฐบาลส�ำหรับการบริการด้านสาธารณสุขนัน้ กลับ
ถูกปรับลดลง โดยได้เพิ่มงบประมาณการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ แทน หลังจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากอุทกภัยน�้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 เหตุดังกล่าวได้สร้างความกดดันต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์
อย่างมากในความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับต้นทุนธุรกิจลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนสูงขี้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด
ของตนเองไว้ ในภาวะที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
แม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและงบประมาณการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล กลุ่มสินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์บีเจซียังคงคาดว่าจะสามารถรักษาสถานะและการเติบโตของธุรกิจไว้ได้ในปี 2556 โดยยึดถือกลยุทธ์การเน้นความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากคู่แข่ง การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�ำหน่าย ทั้งในด้านเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
และเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการของบริษัทส�ำหรับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายสู่ตลาด
เป็นต้น บีเจซีได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลต่างๆ ในด้านการเป็นผู้ให้บริการหลังการขายที่ไว้ใจได้ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศโดย
ไม่มีวันหยุดและตลอด 24 ชั่วโมง ส�ำหรับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
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Healthcare Supply Chain
Industrial Outlook
In 2012, though costs of healthcare products in general had been increasing due to cost increases of technology
research & development, the Government’s budget allocations for public healthcare spending had been reduced in favour
of public infrastructure projects after the big flood in 2011. This became a pressure to business operators in the industry
to aggressively enhance their level of business competitiveness in order to keep their market shares and position in the
price competitive market.

Business Campetition
With all the changes in the government’s healthcare policy and spending, Healthcare Supply Chain can keep its strength
and business momentum in 2013 by maintaining its product differentiation, grow product portfolio e.g. in pharmaceutical,
medical equipment and specialties and enhance its distribution channels. Focusing in specific specialty in order to maintain our
service satisfaction is also another major strategy. BJC is also known by all hospitals as one of the reliable service providers
with 7-day and 24-hour services to all machines that we marketed and installed for the past decades.
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กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ภาวะธุรกิจและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ
ประเทศไทยเป็นตลาดด้านเทคโนโลยีที่โตเร็วที่สุดตลาดหนึ่งในประชาคมอาเซียนและเอเชีย โดยตลาดมีความต้องการน�ำ
เทคโนโลยีไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับธุรกิจการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายอย่างมาก ปัจจัยหลักของความต้องการด้านเทคโนโลยีคือ
แรงงานที่มีฝีมือมีความต้องการอย่างสูง ท�ำให้มีการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเหล่านี้ รวมทั้งค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค (Technical Supply Chain) เป็นหน่วยงานหลักใน บีเจซี ที่ท� ำหน้าที่น�ำเสนอขายและ
ให้บริการติดตั้งและดูแลด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อน�ำใปเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ โดยน�ำเสนอเทคโนโลยี
สมัยใหม่ดา้ น โครงสร้างวิศวกรรม อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ระบบการพิมพ์ดจิ ติ อล โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กโดยบริษัท ไทย-สแกน ดิค สตีล จ�ำกัด โดยทางกลุ่มมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
มากกว่า 20% ต่อปี ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ในปี 2555 ทางกลุม่ ได้มกี ารขยายการครอบคลุมตลาดไปยัง ประเทศเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา
และประเทศพม่า เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558
ทางกลุม่ ได้มกี ารเตรียมคณะท�ำงานการให้บริการติดตัง้ และบ�ำรุงรักษา การขาย และพัฒนาธุรกิจ เพือ่ รองรับการขยายตัวของ
ตลาดและธุรกิจ อีกทั้งมีการด�ำเนินการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ อาทิ ซีเมนส์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฮิตาชิ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด และ
เจ้าของสินค้าจาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน
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Technical Supply Chain
Industrial Outlook
In the technology solution market, Thailand is one of the fastest growing markets in ASEAN and ASIA. There are
demand to improve business process and performance while skilled labor has been more difficult to sourcing and also
more costly to the business.
TSC (Technical Supply Chain) is business unit in BJC focusing to provide industrial technology solution to address
the business and performance improvement. TSC offers industrial engineering infrastructure, automation, warehouse logistic
and digital printing technology served by Industrial and Trading Division (ITD) and also fundamental galvanized steel structure
with Thai-Scandic Steel Company Limited (TSS). TSC has grown more than 20% year on year last 3 years.

Business Competition
Since last year TSC has expanded its market coverage to Vietnam, Loas, Cambodia and Myanmar in order to support
and ready for ASEAN Economic Community (AEC) by 2015.
With this business growth, TSC has already developed strong support and implementation, sale and business
development teams to focus AEC. TSC has also worked closely with technology suppliers and business partners to go to
market together. Key strategic partners are including Siemens, Schneider Electric, Hitachi, HP, and other suppliers from
Europe, USA, Korea, Japan and China.
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PACKAGING
SUPPLY
CHAIN
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กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์

PACKAGING SUPPLY CHAIN
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ถึงแม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาจะยังคงมีอยู่ตลอดทั้งปี แต่ความ
ต้องการขวดแก้วภายในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2555 เป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากหลังการชะลอตัวจากปัญหาอุทกภัย
เมื่อปลายปี 2554 ท�ำให้ยอดขายและผลก�ำไรของบริษัทสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 8 และร้อยละ 17 ตามล�ำดับ
ในปี 2555 บริษัทต้องน�ำเข้าขวดจากโรงงานผลิตขวดแก้วในเครือฯ ที่ต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการขวดแก้วที่เพิ่ม
ขึ้นจากการออกสินค้าใหม่และการเพิ่มยอดขายของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ
จากการขยายก�ำลังการผลิตของโรงงานผลิตขวดแก้วหลักในประเทศตั้งแต่กลางปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 คาดการณ์ว่า
ในปี 2556 ก�ำลังการผลิตขวดแก้วโดยรวมจะสูงกว่าความต้องการขวดแก้วในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2556
บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งระบบ Lean Six Sigma
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ในปี 2556 เพื่อใช้ก�ำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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PACKAGING SUPPLY CHAIN
The demand for glass packaging in 2012 surged despite the economic and financial crisis in Europe and the US
and the decreased demand resulting from 2011 widespread floods in Thailand. This leads to a significant increase in sales
and net profit from the previous year by 8% and 17% respectively.
The company imported glass bottles from the glass manufacturers in the BJC Group to accommodate the additional
requirements from new product launches and increase of sales in various segments.
Due to the capacity expansion at the major glass manufacturers in Thailand from mid 2012 to 2013, a “supply over
demand” situation is anticipated. This will further create a more competitive situation in the market during the second half
of 2013.
BJC has been emphasizing on enhancing productivity, driving costs lower, improving product quality and services
as well as developing employees’ skill through several Quality Standard Systems, including the Lean Six Sigma program.
This is designed to ensure our competitive edge at the regional level as we plan to expand our businesses to export markets
to effectively utilize our available capacity in 2013.

ฝ่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว
ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำ� การตลาดและจัดจ�ำหน่าย บรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมดที่
ผลิตจาก บมจ.อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย และ บจก.ไทย มาลายา กลาส ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีเจซี
ถึงแม้ว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีอยู่ตลอดทั้งปี
แต่ความต้องการขวดแก้วที่ชะลอตัวจากจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากอุทกภัยได้ผ่านพ้นไป
ท�ำให้ความต้องการขวดแก้วในตลาดเพิ่มสูงขึ้นกว่าก�ำลังการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ส่งผลให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์แก้วของฝ่ายฯ
ในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 8
เพื่อรองรับความต้องการขวดแก้วที่เพิ่มขึ้นจากการออกสินค้าใหม่ของลูกค้าในกลุ่มเครื่องดื่ม ได้แก่ เอส และ โออิชิ
รวมถึงการเพิม่ ยอดขายในกลุม่ อาหารและกลุม่ ขวดน�ำ้ หนักเบา บริษทั จึงได้นำ� เข้าขวดแก้วจาก มาลายากลาสโปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
ประเทศมาเลเซีย และ มาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโรงงานแก้วในกลุ่มของบริษัท เพื่อชดเชยก�ำลัง
การผลิตที่ไม่เพียงพอภายในประเทศ
บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนมีแผนงานและกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างชัดเจนในการรักษา
รวมถึงการขยายฐานลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดขวดน�ำ้ หนักเบา ซึ่งเป็นแนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในอนาคต
ในส่วนตลาดต่างประเทศ บริษทั ได้ขยายตลาดไปยังประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว ฟิลปิ ปินส์
มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น รวมถึงการขยายตลาดไปในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย ไลบีเรีย และจีน
ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า บริษัทจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีในปี 2556 และดีกว่าปีที่ผ่านมา
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PACKAGING PRODUCTS DIVISION
Packaging Products Division of Berli Jucker Public Company Limited is Thailand’s market leader in distributing glass
packaging produced by Thai Glass Industries Public Company Limited and Thai Malaya Glass Company Limited, both of
which are in the BJC Group of Companies.
In spite of the economic and financial crisis in Europe and the US, the demand for glass packaging during the
beginning of 2012 surged as a result of decreasing demand caused by the widespread floods of 2011 in Thailand.This leads
to a significant increase in sales of glass packaging in 2012 by 8% compared with the previous year.
To accommodate the increased demand from new product launches by customers in the Beverage segment,
e. g., Oishi and est, as well as the increasing sales in the Foods and light-weight bottle segments, BJC has imported glass
bottles from Malaya Glass Products Sdn. Bhd. in Malaysia and Malaya Vietnam Glass Ltd. in Vietnam, which are the glass
manufacturers in the BJC group, to accommodate the short supply in the local market.
BJC has been developing and improving product quality and services as well as implementing a strategy to increase
the customer base to ensure our competitive edge at the regional level. The company has also expanded business in the
light-weight bottle segment which is the future trend of glass packaging products.
As for the export business, BJC has expanded its business to Southeast Asian countries such as Myanmar,
Cambodia, Laos, Malaysia, Vietnam and Indonesia as well as in other countries such as Australia, India, Liberia and China.
Last but not least, BJC expects another good year in 2013, and of course, hopefully even better than the previous year.
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บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน) (TGI) เป็นผู้ผลิตขวดแก้วชั้นน�ำของประเทศไทย มีกำ� ลังการผลิตรวม
2,445 ตันต่อวัน จากโรงงานผลิต 2 แห่ง ที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และอ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัยระดับโลก จากโอเว่นอิลลินอยส์อิงค์ ซึ่งเป็นผู้น� ำด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
อันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
ทั้ง 2 โรงงาน และมาตรฐาน HACCP / GMP ส�ำหรับที่โรงงานบางพลี
ปี 2555 ยังคงเป็นปีทบี่ ริษทั ต้องเผชิญกับความท้าทายในการด�ำเนินงานเป็นอย่างมาก จากต้นทุนวัตถุดบิ ต้นทุนพลังงาน เช่น
ไฟฟ้าและก๊าซแอลพีจี ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านๆมา ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และ
ลดความสูญเสียในการผลิต รวมถึงการรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตดี
ขึ้นแล้ว ยังท�ำให้ในปีนี้ บริษัทได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังต่อไปนี้
• รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ การแรงงาน จากกระทรวงแรงงานเป็ น ปี ที่ 5
ติดต่อกัน (โรงงานราษฎร์บูรณะ และโรงงานบางพลี)
• รางวัลสถานประกอบการที่สามารถลดการประสบอันตรายจากการท�ำงาน (โรงานราษฎร์บูรณะ และโรงงานบางพลี)
• รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับจังหวัดสมุทรปราการ
(โรงงานบางพลี)
• รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำ งานระดั บ ชาติ
(โรงงานราษฎร์บูรณะ)
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THAI GLASS INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Thai Glass Industries Public Company Limited (TGI) is a leading glass manufacturer in Thailand with a total capacity of 2,445 tons per day from two factories located in Rajburana, Bangkok, and Bangplee, Samutprakan. Both plants
receive technical supports from Owens-Illinois and have been certified to the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS
18001:2007, whilst only Bangplee plant has been certified to the HACCP/GMP Standard.
In 2012, TGI faced challenges from continuous increase in costs of raw material and energy, particularly for the
electricity and LPG. However, the company’s performance was still very good compared to the previous year due to
the good cooperation from management and staff in enhancing productivity, driving down costs, eliminating waste and
promoting a safe workplace environment.
With the dedication and commitment from both management and staff, TGI had received several awards in 2012,
as follows:
• Outstanding Labor Relation and Labor Welfare Awards by the Ministry of Labor for 5 consecutive years (Rajburana
plant and Bangplee plant)
• Zero Accident Awards (Rajburana plant and Bangplee plants)
• Outstanding Safety, Occupational Health and Environment - National level (Rajburana plant)
• Outstanding Safety, Occupational Health and Environment - Provincial level (Bangplee plant)

• ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand ระดับเงิน (โรงงาน
ราษฎร์บูรณะ และโรงงานบางพลี)
• ใบอนุญาตจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมผลิตภัณฑ์แก้ว จากสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาค 1 (ซึง่ เป็นบริษทั เอกชนแห่งแรกในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรม)
• การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูป
• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (โรงงานราษฎร์บูรณะ และโรงงานบางพลี)
• การรับรองอุตสาหกรรมสีขาว (โรงงานราษฎร์บูรณะ และโรงงานบางพลี)
• การรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย 8001 พ.ศ. 2553 ระดับพื้นฐาน” (โรงงานราษฎร์บูรณะ)
• รางวัลชมเชยประเภททีม พัฒนาดีเด่นด้านการยศาสตร์ 2012 จากสมาคมการยศาสตร์ไทย (โรงงานราษฎร์บูรณะ)
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยหลักการ Cradle-to-Cradle LCA (Life Cycle
Analysis) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกๆขั้นตอนของวงจรชีวิตของขวดแก้ว
เพื่อเป็นการยืนยันว่า ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
จากผลของการน�ำระบบ Lean Six Sigma มาใช้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทสามารถสร้างบุคลากรในระดับ Green
Belt Black Belt และ Master Black Belt เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทเท่านั้น แต่ยังจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิต ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น
ในปี 2556 บริษัทมีแผนที่จะด�ำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลก ด้วยการยึดมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจบน
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญได้แก่ ความปลอดภัย การรักษาสิง่ แวดล้อม การพัฒนาคุณภาพของสินค้า การผลิตและการจัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนา
บุุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558
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• ASO-T Thailand Level Silver Certificate (AIDS and TB-response Standard Organization) (Rajburana plant and
Bangplee plant)
• Certificate of Skill Development Training Center
• R&D Tax Benefit Certificate (Stack Cooling)
• Green System (Rajburana plant and Bangplee plant)
• Drug-Free Work Place Certificate (Rajburana plant and Bangplee plant)
• Thai Labor Standard TLS 8001-2553 (Rajburana plant)
• 2012 Ergonomic Best Practice Award by Ergonomic Society of Thailand - Honorable Mention (Rajburana plant)
The company has emphasized on controlling and reducing carbon dioxide-equivalent emissions guided by
the cradle-to-cradle life cycle assessment (LCA), that measures the carbon emissions generated by every aspect within
the glass life cycle. This is to confirm that glass packaging has the lowest carbon footprint when compared with other
packaging materials.
Initiating Lean Six Sigma in 2010 and continuously implementing it over the past three years, the company has been
able to increase the number of Green Belts, Black Belts and Master Black Belts. This is not only to develop employees’
skills, but also to support cost reduction and quality improvement programs which will further improve TGI’s overall
performance.
In 2013, the company plans to drive TGI toward world class operational excellence by focusing on safety,
environment, quality, productivity, supply chain and people development to ensure our readiness for the AEC in 2015.
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บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด
ในช่วงต้นปี 2555 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ�ำกัด (TMG) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ท�ำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 77.3
ในระหว่างปี บริษัทได้ด�ำเนินการก่อสร้างเตาหลอมเพื่อขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มอีก 1 เตา ขนาด 300 ตัน/วัน โดยมีสาย
การผลิตจ�ำนวน 4 สายงาน ในพื้นที่ปัจจุบันของบริษัท โดยจะเริ่มเปิดด�ำเนินการในเดือนเมษายน 2556
ตลอดปี 2555 บริษัทยังคงรักษาและเสริมสร้างงานด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆของระบบ ISO 9001:2008 Lean
Six Sigma และระบบ Kaizen อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ยังมุง่ เน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มศี กั ยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1
จากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
คาดการณ์ว่า ในปี 2556 บริษัทจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเตาหลอมใหม่ที่
จะสร้างเสร็จและเปิดด�ำเนินการในเดือนเมษายน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายก�ำลังการผลิต โดยการสร้างเตาหลอมที่ 3
ขนาด 400 ตัน/วัน ขนาด 5 สายงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี ที่บริษัทได้ทำ� การซื้อเพิ่มเติมไว้
ก่อนหน้านี้ โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2556 และเปิดท�ำการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เพื่อรองรับความต้องการ
ขวดแก้วที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
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THAI MALAYA GLASS CO., LTD.
In early 2012, THAI MALAYA GLASS CO., LTD (TMG) went through an organizational restructure to improve its
quality and production efficiency. This restructure has led to a dramatic increase in sales from the previous year by 77.3%.
TMG has continued to build a new furnace with a total capacity of 300 tons per day and four forming lines in the
existing plant. This new furnace will become operational in April 2013.
TMG has continued to improve its product quality through the ISO 9001:2008 Quality Standard System, Lean Six
Sigma program and Kaizen System. The company has aimed to continuously increase production efficiency and develop
employees’ skills to support its business expansion. With the dedication and commitment of both management and staff,
TMG has been awarded the certificate of Excellent Establishment on Labor Relations and Welfare together with the Green
Industry Level 1 Award in 2012.
TMG expects another good year in 2013 due mainly to the incremental sales from the additional capacity of the
second furnace which will become operational in April 2013. The company plans to start building another furnace in early 2013
with a total capacity of 400 tons per day and five forming lines at a new site near the current plant in Saraburi. This third
furnace will become operational in the third quarter of 2014 to accommodate the future growth of glass packaging business.

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด (TBC) เป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมส�ำหรับบรรจุเครื่องดื่ม โดยมีการพิมพ์
เครื่องหมายการค้าส�ำหรับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย บริษัทมีส�ำนักงานและโรงงานผลิตอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่กว่า 56 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารส�ำนักงาน โรงงานผลิต อาคารคลังสินค้า ปัจจุบัน
มีสายการผลิตดังนี้
1. สายการผลิตกระป๋อง 2 สายการผลิต ผลิตกระป๋องขนาด 330 มล. และขนาด 250 มล.
2. สายการผลิตฝา 3 สายการผลิต ผลิตฝา Stay-on-Tab, Large Opening End
3. สายการตัดและการเคลือบพิมพ์แผ่นอะลูมิเนียมส�ำหรับการผลิตฝา 1 สายการผลิต
โดยบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในด้านสินค้าและบริการ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
และมาตรฐาน OHSAS 18000:2007
เนื่องจากการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้มีต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉลี่ยต�่ำเมื่อเทียบกับ
ปริมาณการขายจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้มีคู่แข่งน้อย โดยในประเทศไทย มีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 ราย และ TBC เป็นผู้
ผลิตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
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THAI BEVERAGE CAN LTD.
Thai Beverage Can Ltd. (TBC) is a manufacturer of two-piece aluminium cans and ends for the beverage industry.
The company’s administration office and manufacturing plant is located in HSIL Industrial Land at Nongkhae, Saraburi with
an area of over 22 acres.
1. The production lines and products currently consist of:
• Two Can Lines, for the manufacturing of:
• 330 ml. cans
• 250 ml. cans
2. Three End Lines, for the manufacturing of:
• Stay-on-tabs
• Large opening ends
3. One Coating and Cutting line
The company applies advanced technology from Ball Corporation, a leading packaging company of the United
States. TBC is certified to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18000:2007.
The 2-piece aluminium can-making industry requires advanced can-making and end-making technology, with high
volume production, in order to achieve high quality and low cost production. Because of this barrier to entry, there are only
four 2-piece aluminium can-making companies in Thailand. Thai Beverage Can Ltd. has grown over the years to become
one of the largest in the country.
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ในปี 2555 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 19 ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการใช้กระป๋องและฝาทั้งในประเทศ
และภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น บริษัทมีสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้กระป๋องและฝา บริษัทได้มีการขยายก�ำลังการผลิต โดยในปี 2555 ได้เพิ่มสาย
การผลิตฝาขึ้น 1 สายการผลิต และได้เริ่มโครงการเพิ่มสายการผลิตกระป๋องขึ้นอีก 1 สายการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
ของปี 2556 บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและเน้นในเรื่องของคุณภาพ ตลอดจนการผลิตให้เต็มก�ำลัง เพื่อเป็นการบริหารต้นทุน
ปัจจุบัน บริษัท TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
กับ บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในจังหวัดบินเยือง ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ประมาณ 40 กิโลเมตร
ได้เปิดด�ำเนินการแล้ว โดยมีกำ� ลังการผลิต 850 ล้านกระป๋องต่อปี ซึ่งประเทศเวียดนามมีจำ� นวนประชากรประมาณ 85 ล้านคนและ
มีแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มประเภทต่างๆมากขึ้น
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ โดยได้มกี ารประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต โดยใช้
แนวทางของ Carbon Footprint เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเนื่องจากในการผลิตกระป๋อง
และฝา มีการใช้น�้ำเป็นปริมาณมาก จึงได้มีการน�ำน�้ำจากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดท� ำขาเทียมพระราชทานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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In 2012, TBC has achieved revenue growth of over 19% compared with that of 2011. This was due to higher demand
for can and end both in Thailand and in the region. Approximately 80% of TBC production is supplied to local customers
and 20% is exported. The company invested in one additional end line in 2012 to fulfil the increasing volume requirement
from our customers. Also TBC currently has a project to expand its capacity by adding another can line and another end
line. Its expected completion date is by the end of June 2013. The company has focused on product quality and capacity
utilization in running its business.
In June 2012, TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited, a joint venture between TBC and Ball Corporation, started
operation in the province of Bin Duong, 40 kilometres north of Ho Chi Minh City, with an initial annual production capacity
of 850 million cans. Vietnam has a large population with around 85 million people and has high potential to consume more
beverages. Consequently, more cans will be needed.
The company has constantly strived to improve its environmental performance. TBC measures the emission of
greenhouse gases from the production processes based on the Carbon Footprint concept. The company has also applied
the Reverse Osmosis Process to purify the water used in the production line for reuse. The company also has been working
with the Pollution Control Department on campaigns to create awareness on recycling among the public. The campaigns
encourage the public to donate used aluminium cans to the Prostheses Foundation of H. R. H. the Princess Mother, where
they are used to make artificial legs.

มาลายา กล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
มาลายา กล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ตั้งอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง บีเจซี และ โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์
ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านทาง บีเจซี
โอ-ไอ กล๊าส พีทีอี แอลทีดี โดย บีเจซี และโอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์
ได้เข้าไปซื้อกิจการในปี 2553 และถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และจัดจ� ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์แก้วให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น เบียร์ สุรา เครื่องดื่ม และอาหาร โดยเป็น
ผู้ผลิตขวดแก้วรายใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย มีส่วนแบ่งการตลาด
มากกว่าร้อยละ 70 บริษัทมีส� ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง
ยะโฮร์ บารู ประเทศมาเลเซีย บนพื้นที่ 5.7 เฮคเตอร์ ประกอบด้วย
อาคารส�ำนักงาน อาคารโรงงาน เตาหลอมแก้ว 3 เตา และคลังสินค้า บริษัทมีกำ� ลังการผลิต 445 ตันต่อวัน หรือ 165,985 ตันต่อปี
ในด้านการผลิต ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปี 2008
ในปี 2555 ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2554 จากความต้องการของบรรจุภัณฑ์แก้วที่เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ
มาเลเซียและในภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้
ยังด�ำเนินการปรับปรุงด้านการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Lean
Six Sigma เป็นต้น
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Malaya Glass Products SDN BHD
Malaya Glass Products Sdn. Bhd. is a Malaysia-based company.
It is a joint venture between Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
and Owens-illinois Inc. (O-I), the world’s largest producer of glass
containers, via BJC O-I Glass Pte. Ltd.. Malaya Glass Products Sdn.
Bhd. has been taken over in 2010 and became 100 percent owned
by BJC and O-I. The company is a manufacturer and distributor
of glass containers for non-alcoholic beverages, and food sectors.
It is the largest manufacturer in Malaysia with a market share of
more than 70 per cent. Its headquarter and factories are located in
Johor Bharu, Malaysia, on an area of 5.7 hectares comprising of
office buildings, manufacturing plants, threefurnaces and warehouses.
It has a production capacity of 445 tons per day or 165,985 tons per year. It is certified to Quality Standard ISO 9001:2008.
In 2012, the company’s sales increased 3 percent compared with the previous year. The increase resulted from
the higher demand for glass containers both in the country and in the region. The company continuously improves its
quality to better serve its customers and is in the process of increasing manufacturing efficiency and reducing production
costs through various quality standard systems such as Lean Six Sigma.
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มาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด
มาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม เป็นบริษัทร่วม
ทุนระหว่าง บีเจซี และ โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่
ที่สุดในโลก และ Saigon Beer Alcohol Beverage Company (SABECO) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดย บีเจซี และ โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์
ได้เข้าไปซื้อกิจการในปี 2553 โดยถือหุ้นร้อยละ 70
บริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และจัดจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้แก่
บริษทั เบียร์ เครือ่ งดืม่ และอาหารรายใหญ่ เช่น PepsiCo Vietnam, CocaCola Vietnam,
SABECO, Vietnam Brewery, Asia Pacific Brewery และ SABMiller โดยเป็นผู้ผลิต
ขวดแก้วรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ
35 ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 350 คน
บริษทั มีโรงงานตัง้ อยู่ในจังหวัดบาเรีย วุงเต่า ในนิคมอุตสาหกรรม My Xuan A
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์มาทางทิศตะวันออก 80 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนพี้นที่
8.5 เฮคเตอร์ ประกอบด้วยอาคารโรงงาน เตาหลอมแก้ว 1 เตา และคลังสินค้า บริษัท
มีกำ� ลังการผลิต 280 ตันต่อวัน โดยเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกและสามารถใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่ง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ตลาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว ในเวี ย ดนาม นั บ เป็ น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตอย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ตลาดเบี ย ร์
ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์แก้วเป็นหลัก มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้มาตรฐานและ
มีคณุ ภาพสูงมากขึน้ ทัง้ นี้ ด้วยก�ำลังการผลิตของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ บริษทั เชือ่ ว่า
จะสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำตลาดในเวียดนามได้อย่างต่อเนื่อง
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Malaya Vietnam Glass Limited
Malaya Vietnam Glass Limited is a Vietnam-based company. It is a joint venture between BJC, O-I and Saigon
Beer Alcohol Beverage Company (SABECO), the largest beer producer in Vietnam. The company has been taken over
in 2010 and is now 70 percent owned by BJC and O-I. It is a manufacturer and distributor of glass containers serving
producers of beer, beverages and foods such as PepsiCo Vietnam, CocaCola Vietnam, SABECO, Vietnam Brewery, Asia
Pacific Brewery and SABMiller. The company is the largest manufacturer in Vietnam with a market share of more than 35
percent and more than 350 employees.
The company’s manufacturing plant is located in Ba Ria-Vung Tau in My Xuan A Industrial Estate, which is
80 kilometers east of Ho Chi Minh City on an area of 8.5 hectares comprising of manufacturing plants, one furnace and
warehouse. It has a production capacity of 280 tons per day. It is well-equipped with world-class modern technology and
natural gas is being used as a source of energy to reduce production costs.
The glass container market in Vietnam has the potential for rapid
growth, especially in the beer industry where glass containers are mainly used.
The market growth rate is more than 10 percent per year and the demand
for high-quality glass containers is increasing. With the increased production
capacity, modern technology, and an experienced team, the company
believes that it can maintain its status in Vietnam as market leader indefinitely.

CONSUMER
SUPPLY
CHAIN
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กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
CONSUMER SUPPLY CHAIN

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคนั้นด�ำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตสินค้าของบีเจซีเอง รวมทั้งรับจ้าง
ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของคู่ค้า และยังประกอบด้วยฝ่ายการตลาดและฝ่ายการขาย ซึ่งก็มีทั้งการท�ำการตลาด การขาย
สินค้าของบีเจซี และให้บริการท�ำการตลาดและจัดจ�ำหน่ายให้กับสินค้าภายใต้ตรายี่ห้อของคู่ค้าเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นมี
การด�ำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ในช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและมีการพัฒนาเพิ่มเติม
ในเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
• บีเจซีได้จัดรวมกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มธุรกิจอาหาร (Foods Group) กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน (Non-Food Group) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในแต่ละกลุ่มสินค้าให้ตรงกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ธุรกิจโลจิสติกส์ และ ธุรกิจในประเทศเวียดนาม
• การเข้าซือ้ หุน้ 51% ในกิจการบริษทั ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั บีเจซี ดานอน แดรี่ จ�ำกัด ใน
เดือนเมษายน ปี 2555 ทีผ่ า่ นมา
• จัดตั้งฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Channel Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายหลักอื่นที่นอกเหนือไปจากร้านค้าปลีกประเภทโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไป ได้แก่
- หน่วยพัฒนาร้านค้าปลีก
- หน่วยพัฒนาตลาดต่างประเทศ
- หน่วยส่งเสริมการขายพิเศษ และจัดตั้งโชว์
นอกจากนี้ บีเจซีได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการขายและกระจายสินค้าเพื่อการขายตรงสู่มือผู้บริโภค จึงได้ท�ำการเพิ่ม
และพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ คือหน่วยขายตรง (Direct To Home) อีกช่องทางหนึ่งด้วย
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Business operation of BJC Consumer Supply Chain (CSC) covers a complete value chain of services for consumer
products, ranging from manufacturing of own proprietary brands, contract-manufacturing of third-party’s product brands to
marketing, sales, logistics and distribution, both domestically and in the ASEAN region.
Since early 2012 CSC re-organized its businesses with important development as follows:
• CSC businesses are divided into Foods Group, Non-Food Group (comprising personal care and household
products) so as to support CSC growth strategies enabling dedicated focus on product development and timely response
to the changing needs of target customers of each product group - rendering optimal benefits to consumers, Logistics
operation and Businesses in Vietnam.
• Acquired 51% share of Danone Dairy (Thailand) Co., Ltd. and renamed it to BJC Danone Dairy Co., Ltd. in
April 2012.
• A new “Channel Development Division” was formed with an objective of developing new potential “route to
market” besides the modern trade and general retail outlet channels, i.e.
- Retail store development Unit
- Foreign Market Development Unit
- Special Promotion Sales and Display Unit
Moreover, BJC had developed new distribution channel, which called “Direct to Home” in order to directly sell and
distibute products to consumers.

กลุ่มธุรกิจอาหาร
ปี 2555 นี้กลุ่มธุรกิจอาหารถือว่ามีผลประกอบการที่ดีมากทั้งในด้านการขายและผลก�ำไร ซึ่งมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ดี
ของประเทศ และก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรงงานขั้นต�ำ่ ตามนโยบายของรัฐบาล เสถียรภาพทางด้านการเมือง
และต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มคงตัวหรือต�ำ่ ลงเล็กน้อย
ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจอาหารนั้นสามารถท�ำยอดขายในปี 2555 ด้วยอัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับ
ปี 2554
ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารตลาดภายในประเทศ (ภาพรวมการด�ำเนินงานในปี 2555)
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วมียอดขายเติบโตจากปีทผี่ า่ นมาถึงร้อยละ 19 โดยขับเคลือ่ นมาจากแบรนด์หลักๆ เช่น มันฝรัง่ ทอดกรอบ
เทสโต สามารถท�ำยอดขายสูงกว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 22 ซึ่งมาจากความส�ำเร็จของกิจกรรมทางการตลาดที่แนะน�ำรสชาติใหม่ผ่าน
แคมเปญศึกสุดยอดเมนูปู 4 ภาค เช่น รสปูอบหม้อดิน ภาคกลาง รสปูจี่ล้านนา ภาคเหนือ และปูผัดพริกแกงใต้ ภาคใต้ และยังมี
ข้าวอบกรอบโดโซะ ก็สามารถท�ำยอดขายเติบโตจากปี 2554 ถึงร้อยละ 21 ผลจากการท�ำโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ รวมถึงโปรโมชั่น
แคมเปญ “แจก I เป็นคู่แล้วแต่ U” ส�ำหรับขนมอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล ปาร์ตี้ และขนมอบกรอบเคลือบช๊อคโกแลต แคมปัส
ก็ยังมีกิจกรรมทางด้านโฆษณาและโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าใหม่ที่ได้ทำ� การจัดจ�ำหน่ายให้บริษทั โออิชกิ รุป๊ คือ สาหร่ายทอดปรุงรสตรา โอโนริ และผลิตภัณฑ์ผลไม้
ในบรรจุภัณฑ์โดล ที่ได้ทำ� การจ�ำหน่ายในบริษัท ไทยอเมริกันฟู้ด จ�ำกัด ก็สามารถวางการตลาดได้ทุกช่องทาง รวมถึงกิจกรรมที่จัดให้
มีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ
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Foods Group
2012 marked a very good year for the Foods Group both in sales and net profit results, thanks to a
favourable economy and increased consumer purchasing power driven by the Government’s minimum daily wage hike policy,
political stability, as well as the relatively stable raw material costs. Food Products sales posted an impressive growth
of 24% over the previous year.
Food Products Division Local Markets (2012 performance Overview)
Snack product sales registered a high growth rate of 19% year-on-year. The main contribution was from own
core brands, principally Tasto potato chips and Dozo rice crackers, of which sales rose 22% and 21% respectively over
the previous year. The sales increases resulted from the successful launches of two high-impact promotion campaigns,
the “Tasto Crab Menu Contest” and the “iPhone+iPad lucky draws” for Dozo and Party with the support of public TV
commercial spots during the year. Continuous advertising and promotion activities for Campus choc-flavour snacks were
also successfully implemented.
Furthermore, Food Products Division also expanded its third-party products portfolio by giving sale distribution and
marketing services for new products, namely Onori fried seaweed from the Oishi Group and Dole packaged fruits from
Thai-American Food Co., Ltd.
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่บีเจซีรับจัดจ�ำหน่าย เช่น น�้ำผลไม้ กาโตะ น�้ำผลไม้ คูลโคโค่ เครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม ที-เบรค ผลิตภัณฑ์
นมยูเอชที จิตรลดา เครื่องดื่ม โกโก้ ดัทซ์ มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปี 2554
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบีเจซี ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยูเอชที รสช็อคโกแลตมอลต์ แคมปัส ช็อคโกดริ้ง ซึ่งขาดช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายมาจากอุทกภัยในปี 2554 ทีน่ ำ�้ ท่วมโรงงานการผลิตก็สามารถกลับมาสูท่ อ้ งตลาดได้ตงั้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2555 เป็นต้นมา
และยังสามารถท�ำยอดขายได้ถึงร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2554
ในปี 2555 นี้กลุ่มธุุรกิจอาหารได้จัดท�ำการจัดจ�ำหน่ายสินค้าโยเกิร์ตถ้วย และโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ตรา แอคทีเวีย ที่เกิดจาก
การเข้าร่วมทุนของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด และ บริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) และจัดตั้งบริษัท บีเจซี ดานอน
แดรี่ จ�ำกัด ในเดือนเมษายน ปี 2555 ที่ผ่านมา และเริ่มจัดจ�ำหน่ายเดือนมิถุนายน ปี 2555 เป็นต้นมา ท�ำให้กลุ่มธุรกิจอาหารมีสินค้า
เพิ่มเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ร้านค้าปลีกในประเทศนั้นได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนจากร้านค้าปลีกทันสมัย (Modern Trade) โดยเฉพาะร้านสะดวก
ซื้อ/ร้านค้าในสถานีบริการน�้ำมัน (Convenience store/Gas Station Convenience store) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างสูงในหลายๆ
กลุ่มสินค้า ในขณะที่การเจริญเติบโตของซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตชะลอตัวลง กลุ่มธุรกิจอาหารมียอดขายเจริญเติบโต
มากในร้านค้าสะดวกซื้อโดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา
กิจกรรมหลักๆ ไว้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดิม สิง่ ทีเ่ น้นในช่องทางนีค้ อื กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง การจัดส่ง
ให้ได้ครบตามจ�ำนวนที่ต้องการและใช้เวลาให้สั้นที่สุด
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Combining these with the existing third-party products, such as Kato fruit juice, Kool Koko, Kirin Tea-Break, Chitlada
UHT Milk and Cocoa Dutch beverages, sales were up by 61% over the previous year.
Additionally, the distribution of Campus UHT Chocolate drinks resumed in Mid-2012 after production was interrupted
by the 2011 flood. Sales posted the increase of 42% over the previous year.
In April 2012, Berli Jucker Foods Ltd. and Danone Dairy Thailand Co., Ltd. formed a joint venture company named
BJC Danone Dairy to expand distribution of the Activia yoghurt both cup and drinkable in Thailand. This addition helped
strengthen the Food Products portfolio further for long-term sustainable growth.
Distribution Channels:
Modern trade retailing continued to be a rising star in the local retail market, particularly the fast quantitative growth of
convenience stores and gas station convenience store outlets, while growth of supermarkets and hypermarkets has slowed
down. Sales through the convenience store chains have been growing significantly supported by all-year-round consumer
promotion activities, including activities for supermarkets and hypermarkets as well. Year-round consumer promotions and
on-time-in-full deliveries were the key focus for the success of this distribution channel.

กลุ่มธุรกิจอาหารให้ความส�าคัญกับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เพราะมียอดขายเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40-45 ทัง้ นีจ้ ดั ให้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีการขายเชือ่ มต่อ ซึง่ เดิมใช้เฉพาะกับพนักงานขายร้านค้าส่ง แต่ปจั จุบนั ได้มกี ารใช้กบั
หน่วยงานขายเงินสดด้วย ท�าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง ทั้งการบริหารสินค้าคงคลังให้ร้านค้าและการกระจายสินค้า
ลาด ่าง ระเทศ
ปัจจุบันการขายของกลุ่มธุรกิจอาหารได้มีการส่งออกไปยังประเทศดังต่อไปนี้ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม
และประเทศพม่า ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมการขายและโปรโมชั่นในแต่ละประเทศต่างกัน เพื่อเป็นการสร้างธุรกิจรองรับการขยายตัว
ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้สามารถท�ายอดขายได้เติบโตมากกว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 25.6
แนว น การแข่งขันของ
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มธุรกิจอาหารไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว น�้าผลไม้ และเครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่เรียก
ว่า Impulse คือ สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทันที ดังนั้น การจัดวางสินค้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญ
นอกจากนี้ มูลค่าของตลาดที่มีขนาดใหญ่มีผู้แข่งขันจ�านวนมาก การแข่งขันที่จะมีต่อเนื่องอย่างสูงคือ
• การออกสินค้าใหม่ๆ ทีจ่ ะมีแนวโน้มเรือ่ ง การดูแลสุขภาพทีด่ ี (Healthy and Benefit) มาท�าเสนอให้กบั ผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง
• การจัดท�าสิ่งโ ษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนักโดยเฉพาะสื่อโ ษณาทางโทรทัศน์
• การจัดกิจกรรม ณ จุดขายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อที่มีการเจริญเติบโตอย่างสูง
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No less important was the traditional trade channel, in which sales accounted for 40-45% of the total. Development
of IT solutions for traditional sales has been extended to cover small sales operation units as well, thus leading to a higher
level of operational efficiency, including in-store merchandising and inventory management as well.
Food products have been exported for distribution in Laos, Cambodia, Vietnam and Myanmar. Supporting promotion
activities in each country were different so as to build differentiated platforms for future business expansion. The year
ended with a sales growth of 25.6% over the prior year.
Most products of the group, such as snacks, fruit juice drinks and beverages, are categorized as “impulse” products,
that is, consumers’ purchases of these products are unplanned and for instant gratification rather than rational. Therefore,
visible product availability at convenient locations triggering consumer buying at first opportunity and with high frequency
is very important. As the impulse product market has been growing very rapidly and significantly in size, so have the
competition and the number of players in the market. We foresee the most intense competition in the following activities:
• Releases of new product offerings on a regular basis that are linked to health and wellness benefits’ following the
trend of the market
• Exceptional support of full-scale media advertising and publicity, particularly TV commercial spots
• Very aggressive promotion activities at points-of-sale, particularly in the convenience store channel having the
highest rate of market expansion.
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตและน�ำเข้าสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สาหร่ายทอด ข้าวอบกรอบ ลูกอม และ
เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต เพื่อการจ�ำหน่าย ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เครื่องหมายการค้า เทสโต ปาร์ตี้ แคมปัส
โดโซะ และไบตี้ โดยมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 96 และร้อยละ 4 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
บริษัทเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว กลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบ กลุ่มข้าวอบกรอบ และกลุ่มขนมขึ้นรูป นโยบายของบริษัทยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการผลิตและการจัดหาเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการสร้างความแตกต่างของตราสินค้าให้มีตำ� แหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย บริษัทได้นำ� ระบบ
มาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ISO22000 GMP HACCP ISO9001:2008 ISO1002:2004 มาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย OHSAS18001 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ THS24000:2552
มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อรับประกันและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
ในรอบปี 2555 บริษัทมียอดขายและก�ำไรสุทธิโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 และร้อยละ 22 ตามล�ำดับ ถึงแม้ว่า
บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาด้านราคาพลังงาน ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�ำ่ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับปี 2554 แต่ด้วยมาตรการการลดต้นทุน การบริหารการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพตลอดรวมถึงการได้รับ
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า ท�ำให้บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคดังกล่าวและมีผลก�ำไรจากการ
ประกอบการสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก
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Berli Jucker Foods Limited
Berli Jucker Foods Limited is a leading Thai company engaging in the production, marketing, selling and distribution
of snacks such as fried potato chips, fried seaweed, rice crackers, candy and chocolate drinks for both local and regional
markets under our own brands, Tasto, Party, Campus, Dozo and Bitee. Domestic and export sales accounted for 96%
and 4% of the total respectively. We are a recognized leader in the snack food industry principally for potato chips, rice
crackers and the extruded snack product categories. We also uphold a high standard of corporate governance in our policy
implementation and operational management to deliver top quality products and services to our customers and end
consumers. The company currently holds various manufacturing and quality standard certifications, namely the ISO22000
Food Safety Standards, GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO1002:2004 Complaints Handling, OHSAS 18001 Occupational
Health and Safety Management System, ISO14001 Environment Management Standard and National Halal Standard
THS 24000:2552 certified by the Central Islamic Committee of Thailand. These quality certifications help build customers’
confidence and satisfaction in the products significantly.

ปี 2555 เป็นปีที่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัดได้เปิดด�าเนิน
กิจการมาครบรอบ 30 ปี จึงนับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทของเรา
ได้เติบใหญ่ขึ้นและเป็นบริษัทชั้นน�าที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมา ในปี 2555
บริษัทได้พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเช่น เทสโต รสปูอบ
หม้อดิน รสข้าวผัดปู รสปูจี่ล้านนา รสก้ามปูผัดพริกแกงใต้ และเทสโต Dip
a Chip การออกใหม่ของสาหร่ายทอดกรอบโดโซะรสออริจินัล และรสฮ๊อต
แอนสไปซี่ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัทโออิชิ (OISHI) ให้
เป็นผู้ผลิตสาหร่ายทอดกรอบโอโนริ (ONORI) เพื่อออกวางตลาดและจัด
จ�าหน่ายในประเทศไทย
ตลอดปี 2555 บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต และการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
ผลักดัน ขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรม TPM (Total Productive Management) หรือการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่ว
ทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจอันจะน�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอาหาร ในปี 2555
บริษัทยังได้ด�าเนินการขยายห้องเย็นเก็บมันฝรั่งที่เชียงราย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจมันฝรั่ง และได้เปิดให้บริการรับฝาก
สินค้าทางการเกษตรจากลูกค้าในช่วงปลาย ดูเก็บเกี่ยวมันฝรั่งอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ใบรับรองโรงงานสีขาวระดับสูงสุด และใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถาน
ประกอบกิจการ ASO-T Thailand จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตามล�าดับอีกด้วย ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการด�าเนินการเพื่อสังคมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่าง
สร้างสรรค์ในกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดา� เนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “สานฝันปันน�า้ ใจเพื่อน้อง”
โครงการ “ปลูกป่าชายเลนถวายพระเกียรติ” และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการตลอดปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทครบรอบ 30 ปีในปีนี้
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In 2012, our sales and net profit were up by 20% and 22% respectively over the preceding year. This was due to
significant gains from our highly disciplined cost-saving measures and efficiency improvement, as well as good relationship
management with our employees, suppliers and trade partners. The cost savings help offset the increased costs of energy,
labour and logistics, which contributed to our full-year net profit performance being markedly higher than originally planned.
Also, during the year 2012 we were proud to celebrate our 30th Anniversary, a milestone that signified our impressive
growth stories along the way to become a well-recognized leading company in today’s local food industry and community.
In 2012, we continued to move forward with the development of new products and the launch of several new potato-chip
snack flavours such as Tasto Claypot Crab Flavoured, Tasto Crab Fried Rice Flavoured, Tasto Puji Lanna Flavoured, Tasto
Fried Chilli Paste Crab Flavoured, Tasto Dip a Chip, New Dozo Fried Seaweed Original Flavoured and Hot Spicy Flavoured.
Furthermore, the company has been contracted by Oishi to produce their Onori fried seaweed snack brand for distribution
in Thailand.
During the year 2012, we continued
our intense focus on efficiency and productivity
improvement as well as cost management
by applying the TPM (Total Productive
Management) processes throughout the
organization involving all employees. We
also expanded our cool-room potato storage
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ในด้านการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดท� ำแผนพัฒนารายบุคคล
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร โดยได้ด�ำเนินการติดตั้ง
ระบบการเรียนรู้ด้านการผลิตและการจัดการ Knowledge Management :
KM Web Based Internet KM Library และระบบ E-Smart ISO
พร้อมทั้งพัฒนาระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
และระบบการบริหารทักษะแบบผสมผสาน (Multi-skills Management)
ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ขององค์กรให้พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาคและการขยาย
ฐานสินค้าของบริษัทต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับทิศทางในปี 2556 นั้น บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า เพื่อขยายฐานธุรกิจและ
โอกาสทางการตลาดโดยมุง่ วางตลาดสินค้าอาหารกลุม่ ใหม่ๆ นอกเหนือไปจาก
สินค้าขนมขบเคี้ยว สาหร่ายทอด ลูกอม เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตที่มีอยู่เดิม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
อันจะน�ำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอาหาร
ในขณะที่สภาวะราคาพลังงาน ค่าแรงงาน และค่าขนส่ง ยังคงมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจ�ำเป็นจะต้องบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กับกิจการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนการลงทุนขยายก�ำลัง
การผลิตในประเทศและแผนการขยายฐานการผลิตออกไปในภูมิภาคมากขึ้น โดยจะน� ำระบบอัตโนมัติต้นทุนต�่ำมาประยุกต์ ใช้ใน
สายการผลิต อีกทั้งด�ำเนินการขยายผลระบบ Kaizen, TPM และระบบการจัดการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับการบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

facilities in Chiangrai to both support our future business growth and provide cool-room storage rental service to outsiders
after the potato harvesting season. Our organization has also been awarded a Level 2 Green Industry Accreditation from
the Ministry of Industry for our environment-friendly operation, a White Factory certification for our hygienic and drug-free
organization, as well as an ASO-T Standard certificate from the Department of Labour Protection and Welfare for our clean
organization free from AIDS and TB. In addition, we participated in various social and community development activities
as our contribution to the society and community.
Realizing that our people are our most important asset, we continued to launch initiatives to develop our
employees’ potential and skills according to plan, including the set-up of a Knowledge Management Center and Multi-skills
Management System within our organization in line with our continuous personnel development program for current and
future sustainable business growth.
Our intensive focus on cost management and value creation also continued so as to maintain our competitiveness
and sustainable profitability amid the inflationary rising costs of energy, labour and distribution. Furthermore, we plan to
again increase our production capacity in Thailand and extend our production facilities to regional markets with increased
use of cost-effective automation processes in the production line coupled with appropriate efficiency improvement systems
such as Kaizen and TPM in our processes for maximum cost efficiency.
As for 2013 and beyond, we are well-positioned to leverage our existing core brands and networks to expand into
new food product lines both domestically and regionally for sustainable growth and profitability in our food business.
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เจ ี ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอสดี เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
ขนมขบเคีย้ วประเภท มันฝรัง่ ทอดกรอบ สาหร่ายทอดกรอบ ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ตราสินค้า ไวส์ เทสโตและโดโซะ ในรอบปี 2555
ยอดขายรวมของ เจซี ฟูด้ ส์ เติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 39 ซึง่ เป็นผลมาจากความส�าเร็จทางด้านการขยายก�าลังการผลิต การวาง
กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เช่น การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการขายไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ การจัดงาน
แสดงสินค้า ตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท สถานศึกษาและงานเทศกาลส�าคัญๆ เป็นต้น รวมทั้งการประสบความส�าเร็จในการรับจ้าง
ผลิตสินค้าให้เจ้าของตราสินค้า เช่น มันฝรั่งทอดกรอบตรา คาลบี้ จ�าหน่ายในประเทศสิงคโปร์ กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั้งที่เป็น
ลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพสูง
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น และความใส่ ใ จต่ อ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภคและการศึกษาสภาวะการแข่งขันทางการตลาด หลังจากมี
การเปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้าของ บีเจซี คือมันฝรั่งทอด
กรอบชนิดแผ่นหยักเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 สินค้าดังกล่าวได้
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีสัดส่วนการขายประมาณ
ร้อยละ 13 ของยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัทและมีอัตราการ
เจริญเติบโตร้อยละ 230 จากปี 2554 จากความส�าเร็จดังกล่าว
เจซี ฟู ้ ด ส์ จึ ง มี การน� า เข้ า สิ น ค้ า สาหร่ า ยทอดกรอบภายใต้
ตราสินค้าของ บีเจซี “โดโซะ” จากประเทศไทยมาจัดจ�าหน่ายใน
ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีกรายการเมื่อเดือนพ ศจิกายน
86

Jacy oods Sdn. B d.
Jacy Foods Sdn. Bhd, is a subsidiary company of Berli Jucker Public Company Limited. The company, based in
Malaysia, engages in the production and distribution of snacks such as fried potato chips and fried seaweed under the
brand names “Wise”, “Tasto” and “Dozo”.
Total sales of Jacy Foods in 2012 grew sharply by 39 % from the previous year. The strong sales increase was realized
through successful expansion of production capacity and the combined results of developing new distribution channels to
new consumer groups, successful event marketing and point-of-sale activities, e.g. exhibition sites, education institutes and
cultural functions, and providing contract manufacturing services for third-parties under private labels. Currently Jacy Foods
is the OEM producer of Calbee (Japan) fried potato chips for sale in Singapore and other overseas markets.
Due to an intense consumer insight study for in-depth understanding of local market tastes and to finding matching
products in a highly competitive market environment, Jacy Foods was very successful with the market launch of V-Cut fried
potato chips under BJC’s “Tasto” brand in August 2011. Sales of this product in 2012 rose 230 % from 2011 and accounted
for 13 % of total company turnover within a short period. Following this success, Jacy Foods imported in November another
BJC snack brand, Dozo fried seaweed snacks, for sale in Malaysia.
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ด้านความส�ำเร็จทางด้านการเงินภายใต้สภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น การปรับตัวของค่าแรงงานและ
การแข่งขันสูง บริษัทยังคงมีความสามารถในการท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 102 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นและความจริงจังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุน การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพของบุคลากรทุกๆ
ส่วนในองค์กร รวมทั้งการมุ่งเน้นการก�ำหนดช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่เน้นช่องทางที่บริษัทสามารถมีผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก
จากความส�ำเร็จดังกล่าว เจซี ฟู้ดส์ จึงมีความมั่นใจต่อความส�ำเร็จในอนาคตต่อไป ทั้งภาคการผลิตและการจ�ำหน่ายสินค้า
ชนิดเดิมรวมทั้งการจัดหาและผลิตสินค้าใหม่ๆ ด้วยการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อขยายก�ำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศมาเลเซียและภูมิภาคเอเชีย
ด้านแนวโน้มต้นทุนการผลิต บริษัทได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นส่วนของธุรกิจที่จะส่งผลด้านก�ำไรโดยตรง ต้นทุน
ที่บริษัทให้ความส�ำคัญประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานและต้นทุนด้านพลังงาน จากการศึกษาพบว่าต้นทุนด้านแรงงาน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจากการปรับค่าแรงประจ�ำปีและจากการประกาศค่าแรงขั้นต�่ำของรัฐบาลรวมทั้งการแข่งขันการว่าจ้าง
แรงงานทุกๆ ระดับภายใต้ภาวะขาดแคลนแรงงานคุณภาพ สถานการณ์ดังกล่าวบริษัทได้หาทางบรรเทา โดยการวางแผนใช้เครื่อง
จักรกลแทนแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานเพื่อลดหรือควบคุมปริมาณแรงงานด้านต่างๆ ด้านต้นทุนวัตถุดิบพบว่ามี
แนวโน้มเคลื่อนไหวขึ้นและลงตามปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เช่น พลังงาน สภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น
ดังนั้นการลดความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัทจึงได้ด�ำเนินการโดยจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายเพื่อสร้างและรักษาสมดุลความเสี่ยงรวมทั้ง
การร่วมมือผู้ผลิตวัตถุดิบในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม เป็นต้น ต้นทุนพลังงานพบว่ายังมีความผันผวน
เล็กน้อยในระยะที่ผ่านมา ประกอบกับประเทศมาเลเซียมีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองจ�ำนวนมาก ดังนั้นความผันผวนจึงอยู่ในระดับ
ที่ไม่ส่งผลกับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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Thanks to prudent financial management and serious
cost-saving measures, the company was able to counterbalance the rising costs of raw material inputs and labor
with gains from cost-savings in every aspect of the value
chain, including productivity improvement, competitive
material sourcing and selective use of profitable distribution
channels. As a result, the company recorded a significant
net profit increase of 102 % over 2011.
With the demonstrated soundness of our business
model, we are confident of many more good years to
come from our plan to expand our production platform and
grow our portfolio with new products matching the tastes
of consumers both in Malaysia and the ASEAN markets.
To minimize the risks of uncontrollable rising costs of key raw material inputs and labor, which would have a direct
impact on future financial performance, the company has planned to apply more automation processes in our production
lines in the near future in order to further improve production productivity, quality and cost-effectiveness, including feasible
use of alternative raw material inputs where possible.

กลุ่ม ุรกิจเครื่อง ช้ส่วนตัว และ นครัวเรือน
ปี 2555 นี้ กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือนมีผลประกอบการที่ดี ทั้งในด้านการขายและผลก�าไร ซึ่งมีผลมาจาก
ก�าลังซือ้ ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค การได้ปรับค่าแรงขัน้ ต�่าตามนโยบายของรัฐบาล ความมีเสถียรภาพทางด้านการเมือง และต้นทุนวัตถุดบิ ทีม่ ี
แนวโน้มคงตัวหรือต�่าลงเล็กน้อย ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือนสามารถท�ายอดขายเติบโต
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2554 ท่ามกลางภาวะต่อเนื่องจากปัญหาอุทกภัยช่วงต้นปีและการแข่งขันรุนแรงตลอดช่วงท้ายปี ในส่วน
ของก�าไร มีการเติบโตถึงร้อยละ 58 ซึ่งเกิดจากการปรับสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถึงแม้ต้นทุนค่าแรงงานได้สูง
ขึ้นตามนโยบายการปรับค่าแรงขึ้นต�่าของรัฐบาล แต่ต้นทุนวัตถุดิบหลักยังทรงตัวหรือลดต�่าลงเล็กน้อย
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Non ood Group
At the beginning of 2012, BJC reorganized the Consumer Supply Chain business unit by dividing it into two business
units, namely Food Products Division and Non-Food Group, and combined the Sales and Marketing functions for each
division to support business expansion.
Overall sales performance of NFG grew by 9% from the previous year amid the flood crisis at the beginning of the
year and fierce competition in the last quarter. In the meantime, profit rose significantly by 58% despite an increase in wages
due to the increased sales contribution of high-value products and unchanged or slightly decreased prices of raw materials.
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ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือนท�ำหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำการตลาด และจัดจ�ำหน่ายให้แก่
กลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สบู่ ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก แปรงสีฟัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย และเครื่องส�ำอาง
กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย กระดาษทิชชู่ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด น�ำ้ ยาปรับอากาศ ถุงหิ้ว และถุงขยะ นอกจากนี้
บีเจซียังรับจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าภายนอก ที่สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือนในปี 2555 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะปัญหาอุทกภัยในช่วงต้นปีและการแข่งขันที่รุนแรงตลอดท้ายปี โดย บีเจซี สามารถท�ำยอดขายเติบโต
ได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ การโฆษณา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บีเจซี ยังมุ่งเน้นในการสร้างผลก�ำไรและเพิ่มสัดส่วนของก�ำไรขั้นต้น ด้วยการปรับสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถสร้างผลก�ำไรได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 57
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Personal Care & Household Products Division
Personal Care & Household Products Division collaborates to develop, market, and distribute products comprising
of tissue, soap, cosmetics and baby care. Furthermore, BJC offers a complete array of distribution services for other
consumer goods. As for the business performance in the year 2012, despite the flood crisis at the beginning of the year
and intense competition in the last quarter, Personal Care & Household Products Division positively grew by 10% from the
previous year. BJC was able to grow in every category through new product launches, advertising campaigns and a variety
of promotions to serve consumer needs. In addition, BJC emphasized on maximizing profit by fine-tuning sales proportion
of high GP products resulting in greater return than the previous year by 57%.

ตลาดภายในประเทศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์สบู่
ปี 2555 ผลิตภัณฑ์สบู่ มียอดขายเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 12 โดยความส�ำเร็จนี้มาจากทั้งกลุ่มสินค้านกแก้ว ในปีนี้
สบู่แพรอท โกลด์ ทั้งสบู่เหลวและก้อน ได้ปรับเปลี่ยนจุดขายและบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้ง ได้ออกการสื่อสารทางการตลาดภาย
ใต้แนวคิดเรื่อง “อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง เพื่อผิวเนียนกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ” เพื่อสร้างความรู้จักให้กับตราสินค้าและขยาย
ฐานการใช้ของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับสื่อต่างๆ ในร้านค้าและการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม โดยได้น�ำนางเอกสาว แต้ว ณัฐพร
มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ส่งผลให้สบู่แพรอท โกลด์ มียอดขายเจริญเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 34 นอกจากนี้ สบู่พฤกษานกแก้ว
ยังได้ออกการสื่อสารทางการตลาดชุดใหม่ เพื่อแนะน�ำสบู่กลิ่นใหม่ “กลิ่นดอกแก้ว” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความจงรักภักดี
ในตราสินค้ายิ่งขึ้น โดยเน้นการสื่อสารที่กลุ่มสินค้าครีมอาบน�ำ้ เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างยอดขาย ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตทาง
ด้านการขายสูงถึงร้อยละ 46 โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตลาดสบู่เหลวโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 22
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Local markets
Personal Care Products
Soap
In 2012, total sales of Personal Care business grew by 12% spurred by the Parrot brand. During the year, Parrot Gold
brand was re-launched in form of bar and liquid soap forms with communication support under the “Natural Skin Renewal
& Mild” concept. Taew-Nattaporn, a famous actress, was selected as a presenter to promote the campaign to
increase brand awareness and trial. In addition, in-store communication and distribution expansion were employed
to strengthen brand presence in the market. These led to sales growth of 34% from the previous year. In addition,
Parrot Botanicals also launched a new marketing campaign to promote the new fragrance “Dok Kaew”, strengthening the
brand and increasing brand loyalty by focusing on Liquid Soap to expand the consumer base and to exploit a growing trend.
Sales increased by 46%, outgrowing the 22% category growth of Liquid Soap.
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสามารถท�ำยอดขายเติบโตถึงร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่คือ
“พรีเมดิกา” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้าอย่างครบขั้นตอน ได้แก่
โฟมล้างหน้า โทนเนอร์ เซรั่มบ�ำรุงผิวหน้า มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำ� รุงผิวหน้ากลางวันและกลางคืน และครีมกันแดด ส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 25-45 ปี ถือเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเครื่องส�ำอางที่นอกเหนือจากตราสินค้า “เบอร์ลี่ ป๊อปส์” ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ได้แก่ โฟมล้างหน้า แป้งพัพฟ์ ลิปบาล์ม ลิปกลอส และกลุ่มสินค้าใหม่ที่วางตลาด
ในปี 2555 คือโลชั่นบ�ำรุงผิว ซี่งมีลูกค้าเป้าหมายหลักคือผู้หญิงอายุ 15-25 ปี ท�ำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางของ บีเจซี มีสินค้า
ทั้งบ�ำรุงและแต่งหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น บีเจซี ได้ออกโฆษณาใหม่สำ� หรับพรีเมดิกา โดยใช้ดารา
ที่มีชื่อเสียงคือ รถเมล์ คนึงนิจ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนเบอร์ลี่ป๊อปส์ ยังคงใช้ แพตตี้ อังศุมาลิน เป็นพรีเซ็นเตอร์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่คือ แป้งพัพฟ์ และบรัชออน
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก ภายใต้ตรา“เดอร์มาพอน” ยังคงเน้นการสร้างการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์สบู่เหลวที่มีอยู่แล้ว โดย
การปรับปรุงสูตรและดีไซน์บนขวดใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ พร้อมกับการสนับสนุนการตลาดทีเ่ หมาะสมกับ
กลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่องทางการจัดจ�ำหน่าย รวมถึงวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มใหม่ได้แก่ โลชั่นบ�ำรุงผิวเด็กสูตรน�ำ้ นม ส่งผล
ให้เดอร์มาพอนสามารถสร้างยอดขายเติบโตถึงร้อยละ 17 ในปลายปี บีเจซี ได้รับจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้านอกบริษัท
คือ ผ้าอ้อมเด็กตราคิดดี้แคร์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตราไอแคร์ และผ้าอนามัยตรามิโดริ โดยได้เริ่มการกระจายสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม
ทั่วประเทศ และเน้นกิจกรรมด้านการแจกตัวอย่างให้ผู้บริโภคทดลองใช้และรับรู้ถึงตราสินค้าใหม่
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Cosmetic Products
Under the Cosmetic umbrella, sales grew by 56% from the previous year due to the launch of a new brand,
“Premedica”, comprising of a full range of facial skincare products, including facial cleanser, facial toner, facial serum, facial
moisturizer for day and night, and UV protection cream. As BJC’s second cosmetic own brand, Premedica targets females
aged 25-45, while Berli POPS targets females aged 15-25. The launch of Premedica helped expanding BJC’s cosmetics
target groups. Apart from having different target groups, Premedica and Berli POPS are also different in terms of product
lines. Premedica offers only skincare products, while Berli POPS offers basic skincare to basic makeup products including
facial cleanser, foundation powder, lip balm, lip gloss and the newly launched category, body lotion.
BJC launched Premedica TVC with Rodmay Kanuangnit as a presenter. For Berli POPS, the presenter is still actress
Patty Angsumarin for promoting powder products.
Baby Care Products
The Dermapon baby toiletries brand focused on growth of existing baby liquid soap products in 2012. Reformulation
of existing products, redesigned printing on bottles to serve consumers’ needs and customized promotion to match retail
channels, have pushed the growth of the brand. In addition, Dermapon has expanded into a new category, lotion, by launching
Dermapon Baby Milk Lotion, resulting in sales growth of 17%. At year end, BJC was appointed a distributor of Kiddie Care
baby diapers, I-Care adult diapers and Midori sanitary napkins. Together with distribution coverage in traditional trade, BJC
focused on sampling to create trial and brand awareness.

ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน
จากการตอบรับทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคส�ำหรับแปรงสีฟนั ตราวิคตอรี่ ปลายปีได้ออกหนังโฆษณาเพือ่ สร้างการรับรูข้ องสินค้าให้มากขึน้
โดยหนังโฆษณาชูนวัตกรรมขนแปรงซิลเวอร์นาโนที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ร้อยละ 99.9 ประกอบกับเพิ่มการกระจายสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ท�ำให้ยอดขายรวมปีนี้เติบโตถึงร้อยละ 222
ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่
มียอดขายเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 7 จากการเติบโตของเซลล๊อกซ์ ซิลค์ และแม๊กซ์โม่ กระดาษทิชชู่เซลล็อกซ์ออก
ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่และสื่อโฆษณาต่างๆ มากมาย ที่ได้รับการตอบรับที่ดี โดยยังคงตอกย�ำ้ จุดขายในเรื่อง “ความสะอาด” ที่
สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ และเน้นย�้ำว่า “เซลล็อกซ์ สะอาด” นอกจากนั้น ยังได้รับลิขสิทธ์ในการใช้ตราสินค้าพอลแฟรงค์ ผ่าน
ตัวเอกที่เป็นลิงชื่อจูเรียส ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในกลุ่มกระดาษเช็ดหน้า ทั้งรูปแบบกล่องและแบบพกพา ช่วยขยายฐาน
กลุ่มผู้บริโภคให้กว้างยิ่งขึ้นไปยังวัยรุ่นและกลุ่มผู้ชาย ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตถึง
ร้อยละ 15 นอกจากนั้น กระดาษทิชชู่ซิลค์ ได้ขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคเข้าสู่สินค้าระดับกลุ่มคุณภาพดีเยี่ยม โดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่
คือซิลค์ เอ็กซ์ตร้า ซอฟท์ หนา 3 ชั้น ด้วยการตอกย�้ำ “ความคุ้มค่ากว่า” ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับ
การตอบรับด้วยดี ช่วยส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึน้ บีเจซี ยังคงรักษาความเป็นผูน้ �ำในกลุม่ กระดาษช�ำระด้วยส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 42.2
กลุ่มผู้บริโภคที่ได้เคยทดลองใช้กระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ แม๊กซ์โม่ ในช่วงมหาอุทกภัย ก็ยังคงซื้อใช้ซ�้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพ
สินค้าที่ดี ผนวกกับการมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ก็ส่งผลให้กระดาษอเนกประสงค์แม๊กซ์โม่โตขึ้นถึงร้อยละ 45
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Toothbrushes
With good acceptance, Victory launched a TVC to improve brand awareness. The commercial, which highlighted
its innovative nano technology that inhibits growth of bacteria by 99.9%, and distribution expansion in modern trade led to
222% sales growth in 2012.
Tissue Products
Total sales of the tissue business grew by 7% driven by growth in Cellox, Zilk and Maxmo sales. Cellox Purify launched
an advertising campaign consisting of TVC and other media to strengthen its positioning of ‘hygienic tissue’ endorsed by
Microban technology used in the production process to inhibit growth of bacteria, and emphasizing “Cellox is clean.” In
addition, Cellox was granted a license of Paul Frank, a cartoon characters headed by Julius the monkey, to be used on
packaging of Cellox facial tissue, both box and out of home. Both campaigns gained positive feedback from consumers,
leading the brand to grow by 15 %.
Zilk extended its portfolio from medium to premium segment by launching Zilk Extra Soft 3-ply toilet tissue. Offered
at affordable prices, Zilk Extra Soft reinforced its brand essence of “value for money”, communicated through TVC, radio
and other activities. This raised overall sales of the Zilk brand and BJC maintained market leadership in the toilet tissue
category with a market share of 42.2%.
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ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน บีเจซี ยังคงเดินหน้าในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ ภายใต้ตรา บีเจซี ไฮจีนิสท์ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด โดยเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารมากขึ้น นอกจากนั้น บีเจซี ได้ทำ� การ
ขยายประเภทสินค้าเข้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด โดยใช้ตราสินค้าเดียวกัน เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส�ำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
นอกเหนือจากกระดาษทิชชู่ บีเจซี ยังรับจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดภายใต้ตราสินค้าเพนกวิน ในปี 2555 บีเจซี
ได้รับความไว้วางใจในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่นอกบริษัทฯเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถุงหูหิ้วและถุงขยะ ภายใต้ตราฮีโรและดีแบรนด์
น�้ำยาปรับอากาศภายใต้ตราซาวาเด ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดภายใต้ตรา สปาคลีน โดยได้เริ่มท�ำตลาดในส่วนของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมทั่วประเทศเป็นหลัก ซึ่งช่วยสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจัดจ�ำหน่ายถึงร้อยละ 64
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Not only did Maxmo grow during the flood crisis but its good trend also continued thereafter. The success is partly
due to good quality and partly to continuous in-store promotions that encouraged users to keep purchasing the brand,
driving it to grow by 45%.
For Institution Service Business, BJC continued expanding the customer bases of tissue products under the brand
“BJC Hygienist” both in Bangkok and upcountry. Hotels and restaurants were the main targets on which we focused. BJC
also started to expand its product range into household cleaner categories under the same umbrella brand “BJC Hygienist”,
aimed to provide hygiene solutions for institutional customers.
Other household products
In addition to Penguin, BJC became a distributor of new household products from various principals in 2012
including plastic bags under the Hero and D-Band brands, air fresheners under the Sawaday brand, and cleaning products
under the Spa Clea brand, with the main distribution in traditional trade. The new portfolio helped grow sales of third-party
household products by 64%.

ตลาดต่างประเทศ
ยอดขายในส่วนของตลาดต่างประเทศเติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 14 โดยการน�ำของกลุม่ กระดาษทิชชูท่ ยี่ งั คงเน้นท�ำตลาดใน 4
ประเทศหลักคือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า ปีนี้ได้เปิดตลาดของผลิตภัณฑ์กลุม่ สถาบันในประเทศพม่า ส�ำหรับประเทศเวียดนาม
ยังเจอปัญหาการแข่งขันด้านราคาของสินค้าท้องถิน่ ท�ำให้ยอดขายโดยรวมต�่ำกว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์นกแก้ว ยังต้อง
ใช้ความพยายามในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและการทดลองใช้เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้น

แนวโน้มการแข่งขันในปี 2556
ตลาดในประเทศ
ภาพรวมการแข่งขันทั้งกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน ยังคงมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะด้านราคาสินค้าอัน
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ยังทรงตัว ถึงแม้ต้นทุนค่าแรงงานจะสูงขึ้นตามการขึ้นค่าแรงขั้นต�ำ่ เป็น 300 บาท
ทั่วประเทศ การออกผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงสินค้าทั้งขนาดและราคาให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้น โดยยังมุ่งเน้นในการสร้าง
ยอดขายจากการเพิ่มปริมาณการขายสินค้า การท�ำโฆษณา และส่งเสริมการขาย ยังคงเกิดขึ้นในทุกกลุ่มสินค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดต่อไป
ตลาดต่างประเทศ
บีเจซี ยังมุ่งเน้นสร้างการเติบโต ทั้งยอดขายและก�ำไรใน 4 ประเทศหลัก คือ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า ถึงแม้
การแข่งขันในแต่ละประเทศเริ่มรุนแรงขึ้น โดย บีเจซี จะเพิ่มการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทิชชู่
และสบู่ รวมทั้ง ท�ำการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมในแต่ละประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังขยายการท�ำตลาดกลุ่มเครื่องส�ำอางไปยัง
ต่างประเทศมากขึ้น
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International markets
Led by tissue products, total sales of international markets grew by 14% from previous year. Key markets remained
Cambodia, Laos, Vietnam and Myanmar. Institutional product line was introduced to Myanmar in 2012. Rigid price
competition from local rivals in Vietnam caused underperformance. Meanwhile, Parrot soap still needed more effort to
build brand awareness and induce trial.

Competitive environment in 2013
Local markets
Overall, competition particularly pricing will remain intensified both in personal-care and household categories.
This is because prices of key raw materials remain unchanged in spite of a nationwide wage increase to daily minimum of
300 Baht. New products with right pack size and price, advertising and in-store promotions still will be key success factors
in all categories in order to sustain market share.
International markets
BJC will continue concentrating on increasing sales and profit in the four strategic countries; Vietnam, Cambodia,
Laos and Myanmar although competition in each market has become harsh. BJC will increase advertising effort to build
brand awareness of its tissue and soap categories and introduce promotions suitable for each market. Besides, more
cosmetic lines will be expanded to these markets.
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บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เ ลล็อก ์ จำากัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ากัด ด�าเนินการผลิตสินค้ากระดาษทิชชู่ เช่น กระดาษช�าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษ
อเนกประสงค์ กระดาษเช็ดมือ เช็ดปาก และใช้ในครัวเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่
ท�างาน สถานศึกษา โรงแรม สถานทีพ่ กั เป็นต้น โดยบริษทั เป็นผูด้ า� เนินการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศใน
แถบอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว และพม่า ภายใต้เครื่องหมายการค้า เซลล็อกซ์ ซิลค์ เบลล์ และแม๊กซ์โม่
บริษัทมุ่งเป็นผู้น�าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 ตลาดภายในประเทศมียอดขายเติบโตกว่าปีทแี่ ล้วร้อยละ 7 สืบเนือ่ งจากความต้องการสินค้าอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ชว่ ง
มหาอุทกภัยในปลายปี 2554 บริษัทมีแผนการเพิ่มก�าลังการผลิตในส่วนของกระดาษช�าระ กลุ่ม Premium คือ Cellox เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดในกลุ่มดังกล่าว และยังรวมถึงการพัฒนาให้กระดาษมีคุณภาพพิเศษยิ่งขึ้น

5

Berli Jucker Cello Limited
Berli Jucker Cellox Ltd. is a manufacturer of tissue products such as toilet tissue, facial tissue, multi-purpose tissue
and napkin for the consumer market and for institutions including hospitals, factories, offices, schools and hotels. Berli
Jucker Public Company Limited handles the distribution domestically and regionally to ASEAN countries including Vietnam,
Cambodia, Singapore, Laos and Myanmar. Products are sold under the trademarks Cellox, Zilk, Belle and Maxmo. We
aim to be the leader in quality tissue manufacturing in the region through delivering continuous product innovations that
address the needs of the markets.
In 2012, total sales of the tissue business grew by 7% in terms of value compared to that of 2011 due to high
market demand following the flood situation at the end of 2011. The company plans to increase the production capacity
of the premium toilet tissue brand (Cellox) in order to meet increasing sales demand. In addition, the company has been
developing tissue products to have the special and superior qualities that the market requires.

บริษัทด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และองค์กรด้วย
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 อย่ า ง
ต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังน�าปรัชญาการบริหารแบบ
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM :Total Quality
Management) และการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคน
มีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Maintenance)
และได้เข้าร่วมโครงการ Lean Manufacturing
ระหว่างเดือนมกราคม 2555 - กันยายน 2555 อีกทัง้
ยังเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการดังกล่าว โดย
ได้รับรางวัล Lean Manufacturing Excellence
2012 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท�าให้พนักงาน
ทุกคนเห็นความส�าคัญในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง พิจารณาได้จากก�าลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตน้อยลง ส่งผลให้กระบวนการท�างานทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม
ของ บีเจซี รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยในการท�างาน จึงท�าให้บริษัทได้รับการรับรองในระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และการรับรองในระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
เราจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาระบบฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับการด�าเนินธุรกิจ

The company has received ISO 9001:2008
certification and adopted the quality management
philosophy of Total Quality Management (TQM) and
Total Productive Management (TPM) in managing
day-to-day manufacturing. We attended the Lean
Manufacturing Standard Project for 2012 and
gained a Lean Manufacturing Excellence 2012
Award from the Technology Promotion Association
(Thailand-Japan) under the sponsorship of Thailand’s
Ministry of Industry, which provided our employees
with many opportunities to learn how to effectively
minimize operational waste.
Showing determination and commitment to environmental awareness and community shows that they are core
values of BJC. We continuously maintain certification under the Environmental Management System ISO 14001: 2004
and Occupational Health and Safety Management System OHSAS 18001: 2007 of Bureau Veritas Certification (Thailand)
Ltd. We shall continually develop and improve sustainable systems so as to achieve our business goals in conformity with
good environmental, occupational health and safety standards.

รายงานประจำาปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

และด้วยความตระหนักว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด เราจึงจัดให้มีการตรวจประเมินจริยธรรมการจ้างงาน โดย
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. เพื่อให้ทุกส่วนมั่นใจว่า เราด�าเนินงานภายใต้กฏหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด
สภาพการแข่งขันโดยรวมในปี 2556 คาดว่าตลาดยังคงเติบโต โดยเฉพาะกระดาษเช็ดหน้า และกระดาษเอนกประสงค์
ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูง ในขณะที่กลุ่มกระดาษม้วน ตลาดยังคงเติบโตแบบคงที่ โดยมาจากกลุ่มสินค้า พรีเมี่ยม เป็นส�าคัญ
ในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย กลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อยังเป็นคงเป็นผู้น�าในการสร้างการเติบโตมากกว่าช่องทางอื่นๆ จากการขยาย
สาขาต่อเนื่อง ส�าหรับการแข่งขันทางด้านราคา จะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมและกลุ่มสินค้ามาตรฐาน
ซึ่งการแข่งขันในร้านค้าโมเดิร์นเทรด เช่นไฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ต จะมุ่งเน้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีขนาดบรรจุใหญ่ขึ้น
เพือ่ เพิม่ มูลค่าการซือ้ ต่อครัง้ ในขณะทีจ่ ะเพิม่ ความแข็งแกร่งของการส่งเสริมการขาย โดยเลือกเสนอรายการเฉพาะกลุม่ ผูบ้ ริโภค และ
รักษาฐานลูกค้าด้วยกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้า ส�าหรับช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไป ตลาดโดยรวมคาดว่าการแข่งขันน่าจะรุนแรงใน
สินค้ากลุ่มมาตรฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดกลุ่มนี้ ประกอบกับมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันเพิ่มเติม จึงท�าให้
การแข่งขันรุงแรงมากขึ้น
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Being aware that our most valuable resource is
our employees, we adhere to good labour standards,
health and safety practices environmental standards
and the ETI (Ethical Trading Initiative) of Bureau Veritas
Limited to ensure that our business strictly follows Thai
labour legislation.
For 2013, competition in the overall market
is expected to continue to grow in facial tissue and
multi-purpose paper. These product groups are
high-priced and the toilet tissue market continues
to grow mainly in premium products. In distribution
channels, convenience stores continue to lead the growth ahead of other channels. Price competition will be more intense
in the premium product group and standard group. The competition in the modern trade stores such as hypermarkets and
supermarkets will focus on providing customers with larger sizes to add value to the transactions. Promotions targeting at
specific consumer groups will strengthen customer loyalty and maintain customer base. For retail channels, we expect
to see fierce competition in the standard product group which is the key segment in this business with new manufacturers
competing in the market.

บริษัท รเบีย อุตสาหกรรม จำากัด
บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จ�ากัด ด�าเนินการผลิต
เพือ่ จ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้าจ�าพวก สบู่ แชมพู เครือ่ ง
ส�าอาง ลูกอม และช็อคโกแลต เพื่อการจ�าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนการจ�าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามล�าดับ ซึ่งจ�าหน่ายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ไต้หวัน
และฮ่องกง บริษัทท�าการผลิตโดยยึดหลักคุณภาพและการ
บริการจะต้องตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า บริษัทให้ความ
ส�าคัญในด้านความสะอาด สุขอนามัย ตลอดจนเคร่งครัด
ตามกฎ GMP, HACCP, HALAL, และ ISO 9001 ส�าหรับตลาดของสินค้าสบู่นกแก้ว จะให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพดี ภาพลักษณ์ดี
ราคาแข่งขันได้ ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะอยู่ระดับรายได้ค่อนข้างดี ปานกลางและทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า บริษัทใช้
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ผ่านฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ บีเจซี ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ส�าหรับสินค้าที่บริษัทรับจ้างผลิตนั้น ลูกค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างผลิตจะเป็นผู้ท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้านั้น ๆ
ในปี 2555 ยอดขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภท
ของใช้ส่วนบุคคล และลูกอมที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง และมีการผลิตสินค้าใหม่ภายใต้ตราสินค้า
“เบอร์ลี่ ปอปส์” และมีการปรับโฉมบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสินค้า ”แพรอท โกลด์” ซึง่ มีสว่ นท�าให้ยอดขายโดยรวมส�าหรับกลุม่ สินค้าของบริษทั
สูงกว่าปีทผี่ า่ นมา จากผลการวิจยั ส่วนแบ่งการตลาดพบว่า สบูน่ กแก้วยังคงสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอันดับสองในตลาด
สินค้ากลุ่มสบู่ก้อน และสูงเป็นอันดับสามในตลาดสินค้ากลุ่มสบู่ (รวมสบู่เหลว)ทั้งหมด
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Rubia Industries Limited
Rubia Industries Ltd. is a major manufacturer of personal care, toiletry, cosmetics
and confectionery products. We manufacture
and supply private labels or third-party brand
products under licence from leading international
manufacturers as well as our own proprietary
brands for distribution in Thailand and abroad.
Local sales constituted 90 % of total sales
while the remaining 10 % were from export sales to ASEAN countries, Taiwan and Hong Kong. Our manufacturing
processes and service operations are implemented with cost-competitiveness and high standards under the GMP,
HACCP, HALAL and ISO 9001 certifications. We also focus on management of our own core brands, e.g. “Parrot” soaps,
and distribute the products via BJC sales and distribution arms while our contract manufacturing clients handle marketing
and sales of their brand products themselves.
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ขณะที่ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.9 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลัก อาทิ น�้ามันปาล์ม น�้ามันมะพร้าว
ปรับราคาต�่าลงกว่าปี 2554 และกรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20
ในปี 2556 เป็นต้นไป
ปี 2555 ทางบริษัทได้มีการด�าเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
โดยมีการท�าโครงการลด waste ในกระบวนการต้มสบู่และการผลิตลูกอม sugus ได้เข้าร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท�าโครงการ
ลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต personal care เข้าร่วมกับโครงการ Clean Technology ของส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมในเรื่อง
การลดการใช้พลังงานที่กระบวนการกลั่นกลีเซอรีน นอกจากนี้ บริษัทยังด�าเนินกิจกรรม TPM อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือ่ งจักร และพัฒนาพนักงานในการท�าการดูแลรักษาด้วยตนเอง (autonomous maintenance) เพือ่ เพิม่ ความแม่นย�าของเครือ่ งจักร
(machine reliability) และลดค่าใช้จ่ายในการดูแล (maintenance cost)
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาและเสริมสร้างระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ GMP, HACCP
ISO 9001:2008, HALAL และกิจกรรม TQM โดยในปีนี้ ได้ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมและตระหนักในระบบคุณภาพผ่านโครงการ
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) อีกด้วย
ในปี 2555 นั้น บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ เบอร์ลี่ ปอปส์ ได้แก่ โลชั่น
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มคุณภาพการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management หรือ CRM) และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ห้อง Lab ของบริษัทได้การรับรองระบบคุณภาพ
ISO/IEC 17025:2005 จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับ
คุณภาพห้อง Lab ของบริษัทให้อยู่ในมาตรฐานสากล รวมทั้ง ห้อง Lab ของทางบริษัท ได้ผ่านการทดสอบโปรแกรมทดสอบความ
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Total sales in 2012 grew 16.4 % from the
previous year. The sales increase mainly resulted
from manufacturing service business for personal
care products and candy export sales to overseas
markets, mainly Indonesia and Hong Kong, the launch
of new products under the “Berli POPS” brand and the
re-launch of “Parrot Gold” shower cream. According
to Market Share Research Report, “Parrot” was the
second best-selling brand in the bar soap market and
third in the overall soap market, liquid soaps included,
the same as in the previous year.
Net profit rose 57.9 % from the previous year. This was mainly due to lower prices of major raw materials, i.e. crude
palm oil and coconut oil. Another factor was the Revenue Department’s lowering of the corporate income tax rate from 30 %
to 23 % in 2012 and 20 % from 2013 onwards.
In 2012, the Company continued the efficiency improvement program and cost reduction program via waste reduction
in the process of soap boiling and Sugus production. The Company joined the Department of Industrial Work Project to reduce
the water consumption in personal care production and joined the Clean Technology Project with the Office of Industrial
Development to reduce energy consumption in the glycerine refining process. Furthermore, the Company continued the

ช�านาญด้านจุลินทรีย์จากสถาบันอาหาร และผ่านการทดสอบ
ความช�านาญทางด้านเคมี จากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันอาหาร
บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีทศั นคติทดี่ ี เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่ง
ของบุคลากรในอันที่จะผลักดันเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ให้ส�าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดเตรียมแผนการ
พัฒนาพนักงานรายบุคคล การโอนย้ายงาน ตลอดจนการพัฒนา
ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ ยืน จึงได้ดา� เนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ในปี 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous
Award) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตสบู่ เครื่องส�าอาง และโรงงานผลิตอาหาร อีกทั้ง ยังได้รับ
การรับรองเครือ่ งหมาย Green Label (Green Production) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า บริษทั มีกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และปี 2556 บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะด�าเนินการขอรับรองระบบ ISO14001
เพื่อให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
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TPM Project to improve machine efficiency and developed its staffs for the autonomous maintenance program to increase
machine reliability and reduce maintenance costs.
The Company maintains GMP, HACCP, ISO 9001:2008 and HALAL standards and TQM activities. The Company
encouraged employees to engage in the Quality Culture Project to increase their awareness of quality.
The Company developed new products to serve the needs of both current and new customers and to increase
market opportunities. The Company launched a new “Lotion” product under the new brand, Berli POPS.
To sustain customer satisfaction at top level and to support business growth, the Company implemented a CRM
(Customer Relationship Management) program. Furthermore, the Company Laboratory was certified to ISO / IEC. 17025:2005
system by the Bureau of Laboratory Quality Standards (Sor Mor Por), Department of Medical Sciences, Ministry of Public
Health. Our laboratory passed the proficiency testing both Chemistry & Microbiological schemes which were conducted
by Department of Science Service, Department of Medical Sciences and National Food Institute
The Company strengthened its competency and positive attitude of key personnel in order to achieve our strategic
goals. The Company developed personnel training and job rotation programs effectively and consistently.
The Company focused on business growth effectively together with sustainable development. In 2012, the Company
received the CSR-DIW Continuous Award for Soap, Cosmetics and Food Manufacturing Plants from the Department of
Industrial Works for the second consecutive year. Additionally, the Company was awarded the Green Label (Green Production)
of the Department of Environmental Quality Promotion in cooperation with Chiang Mai University, demonstrating that Rubia
Industries employs environment-friendly processes. In 2013, the Company aims to obtain ISO14001 certification for
sustainable environmental management.

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
จากการปรับโครงสร้างของกลุ่มฯ ดังกล่าวข้างต้น บีเจซี ได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายขึ้นมาเพื่อช่วยบริหาร
จัดการและพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีอยู่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เช่น
• ช่องทางร้านค้าปลีกทั่วประเทศซึ่งท�ำให้ บีเจซี มีจุดกระจายสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วไป มากกว่า 120,000 ร้าน โดยมี
รถขายปลีกมากกว่า 170 คัน
• พัฒนาช่องทางใหม่ๆ เช่น หน่วยขายตรงถึงบ้านและสถานที่ทำ� งานโดยเริ่มต้นจากการจัดจ�ำหน่ายให้กับแอคทีเวีย ทั้ง
โยเกิร์ตถ้วยและโยเกิร์ตพร้อมดื่ม มาตั้งแต่กลางปี โดยปัจจุบันมีศูนย์จำ� หน่ายมากกว่า 20 ศูนย์
• ทัง้ นี้ ยังรวมถึงการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในและนอกกลุม่ ฯ ไปยังต่างประเทศ โดยเน้นการประสาน
งานและพัฒนาร่วมกันกับบริษัทคู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม
ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น
• นอกจากนี้แล้ว ยังท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนการขายต่างๆ รวมถึงดูแลพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการขายพิเศษ และหน่วย
งานแนะน�ำและจัดโชว์สินค้าในร้านค้าโมเดอร์นเทรดและร้านค้าส่งใหญ่ๆ อีกด้วย
ในปี 2556 ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายนีจ้ ะมุง่ มัน่ ในการขยายเครือข่ายและประสิทธิภาพในการขายและกระจายสินค้า
ในร้านค้าปลีกผ่านศูนย์จ�ำหน่ายร้านค้าปลีก ขยายศูนย์จ�ำหน่ายและพนักงานขายตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งระบบ
รวมถึงตั้งโชว์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะมีแผนในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขายสถาบัน โดยจะมีการปรับโอนหน่วยงานขายสถาบัน
เข้ามารวมอยู่ในฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายนี้ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาให้เป็นหน่วยงานทีส่ ำ� คัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคให้เติบโตเข้มแข็งต่อเนื่องตลอดไป ทั้งในและต่างประเทศ
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Channel Development Division
In accordance with the restructuring of Consumer Supply Chain’s Commercial Division, BJC has set up Channel
Development Division so as to develop and further strengthen the existing distribution channels to their highest potential by:
•
•

Expanding the retail distribution coverage to more than 120,000 stores with more than 170 vans.
Setting up a new Direct To Home team to provide direct selling service for Activia Cup Yogurt and Drinking
Yogurt; more than 20 agents already in place since the launch in mid-2012.
• Collaborating with business partners, both BJC and third party suppliers, in further developing and enhancing
business opportunities in the ASEAN countries such as Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia, Malaysia and
Singapore.
• Supporting extra sales and promotion activities including promotion events and in-store merchandising both in
Modern Trade and Traditional Trade channels.
In 2013, Channel Development Division continues to develop and strengthen its distribution coverage and operational
effectiveness through working closely with sales agents and merchandising force. In addition, the Institution Sales Business
team will be transferred to the Division so as to further leverage the strong network and system.

ธุรกิจโลจิสติกส์
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ปี 2555 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทประสบความส�ำเร็จด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 จากปี 2554 จากการให้บริการ
ด้านคลังสินค้า การขนส่งและส่วนงานตัวแทนออกสินค้า ซึง่ เป็นผลจากการเติบโตของลูกค้าปัจจุบนั รวมไปถึงลูกค้าใหม่ โดยมีผลก�ำไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น การให้บริการพื้นที่คลังสินค้าสูงขึ้น และการลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน
ส่วนงานคลังสินค้าและการขนส่งมีการเติบโตร้อยละ 16 จาก
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่จัดเก็บสินค้าจาก
60,000 ตารางเมตร เป็น 65,000 ตารางเมตร ซึ่งได้รวมการเพิ่มศูนย์
กระจายสินค้าระดับสากลอีกหนึ่งแห่ง บนพื้นที่ 14,000 ตารางเมตรใน
เดือนตุลาคม นอกเหนือจากเป็นการตอบสนองต่อความต้องการพื้นที่เก็บ
สินค้าของลูกค้าแล้ว ยังเพิม่ ความสามารถในการขยายตัวทางธุรกิจเพือ่ ให้
บริการกลุ่มลูกค้าใหม่
การเติบโตของการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ส่งผลให้มีการเติบโต
ของรายได้จากส่วนงานตัวแทนออกสินค้าและให้บริการด้านพิธกี ารศุลกากร
โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากการให้บริการพิธีการศุลกากร การให้บริการ
รถหัวลากและการจัดการค่าระวางสินค้า นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มด�ำเนิน
ธุรกิจคลังสินค้าปลอดภาษี เพือ่ เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับกับการเติบโต
ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้
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Berli Jucker Logistics Company Limited
2012 was another successful year with revenue increasing
17.8% over 2011 from warehousing, transportation and Customs
Brokerage Services, thanks to the volume growth from existing and
new customers. Net profit after tax rose 35%, contributed by sales
growth, productivity gain, high warehouse space utilization and
various cost reduction initiatives.
Warehousing and transportation registered a growth of 16%, contributed by higher volume throughput and increased
storage space from 60,000 to 65,000 sqm., inclusive of an additional world-class distribution centre of 14,000 sqm. that
came into operation in October. In addition to coping with existing customers’ storage requirements, this enhances the
Company’s capability to capture business expansion from new customers.
Growth in imports and exports drove revenue growth of Customs Brokerage Services in customs formalities, haulage
and freight by 12%. In addition, the Company has tapped into Free Zone Warehouse business in order to be prepared to
meet the demand from growing trade in this region.
The Company’s efforts to achieve continuous operation excellence have been fruitful and the Company received the
Prime Minister’s Export Award 2012 and the Export Logistics Model Award 2012 from the Ministry of Commerce recognizing
it as the Best Logistics Provider.
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ความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่จะบรรลุความเป็นเลิศทางการด�ำเนินธรุกิจโลจิสติกส์ ส่งผลให้บริษัทประสบความ
ส�ำเร็จจากการได้รับรางวัลรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี และรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์
การค้าจากกระทรวงพาณิชย์
ธุรกิจโลจิกติกส์มีการแข่งขันสูง จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายในหลายประเทศหรือในระดับภูมิภาค บริษัทน� ำเสนอ
บริการในลักษณะ “Value for Money” โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีระดับสากล ระบบการท� ำงานได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO โดยพนักงานที่มีคุณภาพและค่าบริการที่เหมาะสม การเจริญเติบโตทางการค้าในภูมิภาคสืบเนื่องมาจากการจัด
ตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีขึ้นในปี 2558 จะดึงดูดให้มีผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงให้ความ
ส�ำคัญกับกับการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน การลดต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ส�ำหรับปี 2556 การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในเอเชีย บริษัทมีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความแข่งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและขยายตลาดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น
ไฟฟ้า ไอที และสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มการ
ให้บริการในส่วนของสินค้าแช่แข็ง บริการรถหัวลาก การ
ขนส่งข้ามพรมแดน และคลังสินค้าปลอดภาษี บริษัทยัง
คงลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ปรับปรุง
การจัดเก็บสินค้าและการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทยังคงพิจารณาถึงรูปแบบทางธุรกิจเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อสนอง
ตอบความท้ า ทายและโอกาสที่ จ ะมี ขึ้ น จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย

Competition in the logistics business is high from international players
having global or regional networks. The Company offers “Value for Money”
solutions, having world-class infrastructure and technology with ISO-certified
processes by quality staff at affordable costs. As the trade growth in this
region following the formation of the ASEAN Economic Community (AEC)
in 2015 will attract more players, the Company has strong focuses on staff
development, process improvement and cost reduction through the use of
technology and modern material handling equipment, in order to maintain
its competitive position.
The outlook for 2013 is positive from economic growth in Thailand and
Asian countries and the Company aims to strengthen its position as a quality
logistics provider and expand into high growth industries, e.g., electrical,
IT and healthcare, as well as to increase its service offerings for chilled
products, haulage, cross-border transportation and Free Zone warehousing.
The Company continues to invest in modern technology to improve storage
capacity and operation efficiency. Furthermore, the Company will explore
business models to capture opportunities in neighbouring countries as well
as prepare necessary resources to meet the challenges and opportunities
arising from AEC and the development of Dawei Deep Seaport.
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ธุรกิจในประเทศเวียดนาม
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด
แม้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามโดยรวมจะ
ชะลอตัวลง และ มีปัญหาด้านเงินเฟ้อสูงโดยเฉลี่ยมากกว่า
10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงมากกว่า 12-14% แต่ บริษัทก็
ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้ดว้ ยดี จนสามารถเพิม่
ยอดขายในปี 2555 ได้สูงเกือบถึง 2,000 ล้านบาท
รายได้ ข องบริ ษั ท มาจากการขายสิ น ค้ า หลั ก คื อ
เครื่องดื่มกระทิงแดง และ ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว
ซึ่งยังคงเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและขายดีเป็นผู้น�ำในตลาด
อีกทั้งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม และ การยอมรับจาก
ผู้บริโภคชาวเวียดนาม โดยสินค้าทั้งสองแบรนด์ สามารถ
ครอบครองสัดส่วนทางการตลาดได้มากกว่า 70% โดย
มีเครือข่ายการขาย และ การกระจายสินค้าครอบคลุม
ทัง้ 64 จังหวัดทัว่ ประเทศเวียดนาม ผ่านตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
ของบริษัทที่เป็น Stockist มากกว่า 1,000 ราย รวมทั้งร้านค้าส่งและปลีกอีกกว่า 50,000 ราย รวมทั้งมีพนักงานขายมากกว่า
300 คนครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก เขตการขาย นอกจากสิ น ค้ า หลั ก ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท ยั ง คงเป็ น ตั ว แทนจั ด จ�ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
แบรนด์ดงั อาทิเช่น บะหมีส่ ำ� เร็จรูปมาม่า นมสดตราหมี นมข้นหวานตรา คาร์เนชัน่ กระดาษทิชชูซ่ ลิ ค์ และเซลล็อกซ์ เต้าหูห้ ลอดอิจบิ งั
และสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ Thai Bev
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Thai Corp International (Vietnam) Limited
Vietnam’s economic downturn compounded by a double-digit inflation rate and high borrowing costs of as much as
12-14% p.a. has hurt businesses in the country. However, the company managed to sail through the economic difficulties
by achieving high sales revenue of nearly 2 billion baht in 2012.
Main contributors were from the company’s core product lines, i.e., “Red Bull” beverages and canned fish of the
“Three Lady Cooks” brand. Both are well-known brands and market leaders controlling a more than 70% share of the
market in Vietnam. Sales were strongly supported by unrivalled nationwide sales and distribution networks covering all
64 provinces of the country comprising more than 1,000 stockists 50,000 retail and wholesale outlets, and 300 employed
sales representatives covering all sales areas. Besides the said core product brands, the company also represents other
well-known bolt-on brands, e.g., Mama Noodles, Nestle Bear Brand fresh milk, Carnation condensed milk, Cellox Tissue
paper, Ichiban Tofu and leading beverage products from Thai Bev Public Co., Ltd.
During 2012 we have further reinforced our distributorship representation with other new leading companies in
Thailand such as:
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ในปี 2555 นี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นจากบริษัทชั้นน�ำต่างๆ ในประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ใหม่ๆ อาทิเช่น
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�ำ้ หวานตรา “Hale’s Blue Boy” จาก บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ “Want Want”, “Yappy” จาก Want Want Group (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ทั้งนี้ยังรวมถึง ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ “โดโซะ” จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2555 บริษทั ยังคงพัฒนางานด้านการขาย และ การกระจายสินค้าลงลึกไปในช่องทางจัดจ�ำหน่ายพิเศษอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั
ได้สร้างทีมขายตรงผ่านร้านจ�ำหน่ายสินค้าในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม และ ภัตตาคารร้านอาหารต่างๆ (HORECA) โดย
ช่องทางดังกล่าว บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นช่องทางที่สามารถน�ำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ ส่งตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างความคุ้นเคย และ ความแข็งแรงให้กับแบรนด์สินค้าได้อย่างน่าสนใจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนามตามการคาดการณ์ในปี 2556 น่าจะยังคงมีปัญหา และ อุปสรรคทางด้านภาวะเงินเฟ้อ
และ ก�ำลังซื้อที่ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากรายรับที่ถูกกระทบจากรายได้จากการส่งออกที่ลดลงไปตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือ
อเมริกา อย่างไรก็ตาม ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค แม้จะได้รับผลกระทบโดยตรง แต่คาดว่า ด้วยแบรนด์สินค้าที่แข็งแรง และ
มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับการจัดการที่ดีในการกระจายสินค้า และ การตลาด จะยังคงสามารถสร้างยอดขายที่
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากช่องว่างตลาด และ ร้านค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้น
ในปี 2556 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่ง จะมาจากสินค้าหลักไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มกระทิงแดง
ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว กระดาษทิชชู่ Cellox, ขนมข้าวอบกรอบ Dozo, Want Want, Yappy, นมตราหมี นมตราคาร์เนชั่น และ
สินค้าใหม่ๆ อืน่ ๆเป็นต้น ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ตงั้ งบประมาณส่งเสริม และ สนับสนุนการตลาด และ การขาย ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมการโฆษณา
ทางทีวี กิจกรรมการแข่งขันจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน การจับฉลากชิงโชค การจัดกิจกรรมให้ลกู ค้าได้ทดลองชิมสินค้า ณ จุดขาย พร้อม
ทัง้ การจัดคาราวานทีมขายลงพืน้ ทีข่ าย เพือ่ สือ่ สาร และ ท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษตรงสู่ ร้านค้าปลีก และ ร้านค้าส่ง ซึง่ คาดว่า
กิจกรรมต่างๆข้างต้น จะเป็นแรงส่งเสริม และ สนับสนุนการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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• Hale’s Blue Boy brand aromatic sweet drinks from Hales Trading (Thailand) Co., Ltd.
• “Want Want” and “Yappy” rice crackers from the Want Want Group, P R of China
• “Dozo” rice crackers from Berli Jucker Public Co., Ltd.
In 2012 the Company continued to develop new sales channels to achieve deeper vertical market penetration by
launching dedicated direct-sales teams focusing on sales distribution through schools, hospitals, factories, and the HoReCa
segment (i.e. hotels, restaurants and catering service businesses).
Outlook for 2013 remains a challenge for consumer businesses, as Vietnam’s export-led economy
continues to struggle with high inflation and weak consumer spending power due to faltering exports impacted by global
recession, particularly in the EU and the U.S. markets. However, the company also sees opportunities in the crisis to further
expand market footprint by leveraging our strong brand equity and market leadership through appropriate pricing strategies,
well-managed physical distribution infrastructure and increased focus on below-the-line advertising and promotion activities.
The last includes in-store merchandising contests, TV commercial
spots, lucky draws, product trials at points of purchase, and caravan
sales at local level.
With our readiness and unmatched distribution infrastructure
as well as strong product portfolio, we are well positioned to
maintain our sales momentum and profitable growth sustainability
for the coming year.
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กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
HEALTHCARE & TECHNICAL SUPPLY CHAIN
กลุ่มสินค้าและบริการทางด้านเวชภัณฑ์
บีเจซีมีประวัติศาสตร์ความส�ำเร็จมาอย่างยาวนานในฐานะผู้ให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นน�ำของประเทศไทย
เราน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสู่ภาครัฐและเอกชน มีการกระจายสินค้าครอบคลุมโรงพยาบาล คลินิก ร้านยาและ
ห้างสรรพสินค้า เราพัฒนากลยุทธ์การตลาด การสรรหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการบริการรวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของคนไทยโดยรวม ท�ำให้บีเจซียังคงเป็นผู้นำ� ตลาด
แม้ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน นอกจากนั้นเรายังคงแสวงหาคู่ค้าที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคและรักษาความเป็นผู้น�ำตลาดที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองขององค์กรและผู้ร่วมทุน

ฝ่ายเวชภัณฑ์
ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพช่วยส่งเสริมให้ฝ่ายเวชภัณฑ์ประสบความส�ำเร็จและได้รับความเชื่อถือจาก
ลูกค้าให้เป็นผู้น�ำธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ของประเทศตลอดมา เรายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหลากหลายบริษัทชั้นน�ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น เอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลาง,
อเมริกาใต้ เป็นต้น นอกจากนีเ้ รายังให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ ธุรกิจและมองหาโอกาสในการสร้างพันธมิตร
กับคู่ค้าที่มีศักยภาพในอนาคต
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Healthcare Supply Chain
BJC has a long and successful history as a major player in the healthcare business in Thailand. We offer high quality
products and services for both the public and private sectors, serving hospitals, clinics, drug stores and department stores.
As a reputable leader in a vigorously competitive healthcare market, BJC continually updates our marketing, sourcing and
distribution strategies, aiming to raise the standards of products and services in order to increase customer satisfaction
and the health and well-being of Thai people. To secure BJC‘s successful position and create a prosperous future for the
Company and our investors, we continue to seek more innovations, better solutions and stronger potential alliances.

Pharmaceutical Division
With a wide-ranging and outstanding product portfolio, the Pharmaceutical Division has achieved successes
which have made BJC the trusted market leader on the national level and we are actively working to elevate our position.
The division currently partners with alliances in Asia, Europe, the Middle East, South America and Thailand. We are
determined to strengthen our relationships and continue to seek potential new alliances and promising opportunities.
In 2012, despite the strict regulations of the Controller General’s Department that had a negative impact across
the health care industry, the division’s ingenious marketing strategy showed its effectiveness with outstandingly high growth
of more than 15% in contrast to the Thai pharmaceutical industry’s growth as a whole of less than 5%. Part of this
success came from nephrology products which showed significant expansion despite extreme price competition among
originators and generic distributors.

ในปี 2012 นโยบายควบคุมการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางอย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
ฝ่ายเวชภัณฑ์ของบีเจซี เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สามารถเติบโตขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 15 สูงกว่าการเติบโตอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
ของประเทศทีต่ ำ�่ กว่าร้อยละ 5 ในปีทผี่ า่ นมา เป็นผลมาจากนโยบายการตลาดและการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้าง
ความส�ำเร็จในล�ำดับต้นๆ ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อายุรกรรมโรคไต ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ งแม้วา่ จะมีสภาพการแข่งขันด้านราคาสูง
นอกจากสภาวะการแข่งขันดังกล่าว ปัญหาการขาดตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสมาที่ผู้ผลิตมีข้อจ�ำกัดด้านการผลิตเป็นสิ่งที่เรา
ต้องเผชิญ ส่งผลให้สินค้าขาดตลาดบ่อยครั้งในปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความทุ่มเทและการวางแผนการตลาดที่ดี เราจึงสามารถเพิ่มยอด
ขายได้มากถึงร้อยละ 60 นอกจากนั้นทางฝ่ายยังได้วางตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มน�ำ้ ส�ำหรับฉีดขนาดเล็กส�ำหรับโรงพยาบาล นอกจาก
นั้นยังสามารถรักษาตลาดของยาปฏิชีวนะชนิดแคปซูล และสร้างการเติบโตด้วยยอดขายร้อยละ 20 ในยาปฏิชีวนะชนิดน�ำ้ ได้
ฝ่ายเวชภัณฑ์รว่ มมือกับศูนย์ไตเทียมสร้างโครงการจัดหาผลิตภัณฑ์และเครือ่ งฟอกไตเทียมจากพันธมิตรทางธุรกิจชัน้ น� ำจาก
ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด ส่งผลให้เรามียอดขายจากโครงการอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการดังกล่าวช่วยให้มีศูนย์ ไตเทียมเปิดใหม่มากขึ้นและผู้ป่วยโรคไตเข้าถึงการฟอกไตมากขึ้น ท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
ตามล�ำดับ
ผลิตภัณฑ์สำ� หรับกลุม่ ร้านยาและห้างสรรพสินค้ามีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 30 เป็นการตอบสนองต่อนโยบายด้านการตลาด
ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากผลิตภัณฑ์กลุม่ ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและอุปกรณ์พยุงข้อและกล้ามเนือ้ โดยมีการคาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์ลา่ สุด ได้แก่
ถุงน่องเพือ่ สุขภาพและถุงเท้าเพือ่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานจะได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างสูง นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์กลุม่ อาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคเช่นกัน และทั้งสองกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตมากในปี 2013
ส�ำหรับปี 2013 เรามีแผนการขยายการลงทุนในโครงการจัดหาผลิตภัณฑ์และเครื่องฟอกไตเทียมที่ร่วมมือกับศูนย์ล้างไต
โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มโรคไตมากขึ้น เรามีแผนวางตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่ม
อายุรกรรมโรคไต, ต่อมไร้ท่อ, เครื่องมือการแพทย์ชนิดใช้งานในบ้านและอุปกรณ์พยุงข้อและกล้ามเนื้อรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งของบีเจซีในธุรกิจนี้ ตลอดจนเราจะมุง่ เน้นการท�ำธุรกิจค้าปลีกและร้านยาซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตสูงโดยคาดว่าจะสามารถ
สร้างโอกาสและผลก�ำไรให้กับบริษัทได้อย่างมาก
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Apart from the frantic market situation, the division also continuously faces shortages in plasma product supply;
however, the excellent strategies and devotion of the marketing team drove sales to an impressive growth of 60% compared
with the previous year. For hospital use, we launched new intravenous products in small plastic containers. Furthermore,
we also notched up an excellent performance in antibiotic products, of which sales for liquid formulation increased by 20%,
and we had the satisfaction of achieving our planned sales target for solid formulation.
The division’s project for dialysis centres utilizing a well-known Japanese dialysis machine and medical supplies
brand gave a highly positive outcome in sales of nephrology products and medical appliances. The increase in dialysis
centres will also increase patient accessibility to dialysis services and so improve the quality of life of patients suffering
from chronic kidney failure.
Our supplies to drug stores and department stores responded positively to our strategies. This channel posted
remarkable growth of 30% as a result of high sales in first aid products and health support products. Products recently
launched in this line include new model ear plugs, healthy pantyhose, and diabetic socks, which are predicted to be promising
product for the division. Health food and food supplements for beauty received a notable response from the market and
sales are projected to soar in the coming year.
For 2013, the Pharmaceutical Division will expand the scale of the dialysis centre project and aim for a rise in
demand for nephrology products. More pharmaceutical products in the nephrology, endocrinology, home-used medical
device and health supply lines entering the market this year should strengthen our position in these domains. Taking
advantage of current business trends, the Pharmaceutical Division perceives the immense expansion in retail and drugstore
business as a great opportunity to enhance our supply chain by supporting this sector with our superior products and services.

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ�ำกัด
คอสม่า เมดิคอลเป็นผู้น�ำตลาดด้านสุขภาพของไทยมาหลายทศวรรษ เราน�ำเสนอกลุ่มยาสามัญที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เรามีชอื่ เสียงในด้านการจัดหาเวชภัณฑ์, การตลาดและการจัดจ�ำหน่ายครอบคลุม
ทั้งในกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคมะเร็ง วัคซีน โรคผิวหนัง โรคหัวใจ และผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อรา
ปี 2012 เป็นอีกปีทนี่ โนบายของภาครัฐ
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาทีร่ นุ แรง
ในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
ด้วยความสามารถของคอสม่า ผลิตภัณฑ์
ในหลายกลุ่มของเรายังคงมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราเติบโต
ได้ถึงร้อยละ 40 กลุ่มยาต้านมะเร็งเติบโตเพิ่ม
ขึน้ ประมาณร้อยละ 20 ยิง่ ไปกว่านัน้ เราประสบ
ความส�ำเร็จในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่หน่วย
งานรัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอายุรกรรม
โรคไตมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 10 และ
วัคซีนไข้สมองอักเสบ
นอกจากนี้ เราได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์เพื่อความงามที่มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์
ด้านเวชศาสตร์ความงามของเราจึงมีผลการประกอบการทีน่ า่ พึงพอใจโดยยอดขายของผลิตภัณฑ์ลดริว้ รอยชนิดฉีดประสบความส�ำเร็จ
ในการวางตลาดในปี 2012 ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการสร้างยอดขายในอนาคตต่อไป
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Cosma Medical
Cosma Medical has been a market leader in the Thai healthcare business for several decades, bringing quality
generic pharmaceutical products to the Thai population via both the public and private sectors. As a reputable company
with excellence in sourcing, marketing and distribution, Cosma is trusted by customers to provide products and
services in various fields including endocrinology, hematology, oncology, dermatology and cardiology as well as vaccines
and antifungals.
In 2012, government policy led to vigorous price competition among hospital phamaceutical businesses and
tremendously affected all players in the market; however, Cosma showed unparalleled performance by increasing our
sales in various product lines. Antifungal products achieved outstanding growth as high as 40%, followed by oncology
products whose sales rose by 20%. 2012 was another successful year for
Cosma in terms of supplying government sectors as our nephrology products
accomplished 10% growth and the Japanese encephalitis vaccine had great
success.
Medical aesthetics is an overwhelmingly attractive and dynamic industry,
and our medical aesthetics supply line posted a notable achievement in launching
an anti-wrinkle injection product from South Korea that brought soaring sales
in the first year of marketing and is anticipated to deliver a magnificent figure
in its second year.

แม้ว่านโยบายภาครัฐจะเป็นอุปสรรคแต่เราได้เล็งเห็น
ถึงศักยภาพของตลาดยาสามัญในปัจจุบันและอนาคต เราได้วาง
ตลาดสินค้ากลุ่มเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ในกลุ่มของ
โรคต่อมไร้ท่อซึ่งจะสามารถสร้างความส�ำเร็จเช่นกัน เราไม่
เคยหยุ ด ยั้ ง ในการสรรหานวั ต กรรมใหม่ เ พื่ อ เน้ น ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดและเพื่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย
เราจะน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ม ากมายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ด้านเวชศาสตร์เพือ่ ความงาม นอกจากนีเ้ รายังตัง้ เป้าหมายในการ
กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรปัจจุบันและแสวงหาพันธมิตร
ที่มีศักยภาพในหลากหลายกลุ่มสินค้า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ�
และเตรียมความพร้อมกับการท�ำธุรกิจระดับภูมิภาคในอนาคต
อันใกล้
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Although government policy could be a threat, Cosma foresees a large potential for generic products in the current
and future markets. We launched a new endocrinology product and device which are expected to be a great success for the
company; in addition, we persist in searching for a breakthrough innovation for the endocrinology market and Thai people’s
well-being. Medical aesthetics is another highlighted domain in which we plan to deploy new products and expand the line
to a larger scale. Cosma aims to consolidate our valued partnerships and establish new alliances in various fields in order
to cement our leading position at the national level and prepare for the regional market in the future.
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ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายการแพทย์ (MD) เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี่ ชี อื่ เสียงและเทคโนโลยีเป็นที่
ยอมรับกันทัว่ โลก โดยมุง่ เน้นการเป็นผูน้ ำ� ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทเี่ ป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพสูงและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำ� เข้าจากนานาทวีป อาทิ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วย
4 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ สินค้าด้านวินิจฉัยทางการแพทย์ สินค้าด้านการผ่าตัด สินค้าด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ
และสินค้าด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและช่วยชีวิตครบวงจร
การบริการดังกล่าวรวมถึงการจ�ำหน่าย การฝึกอบรม การติดตั้ง และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ถา่ ยภาพด้วยระบบดิจติ อล เช่น เครือ่ งเอ็กซเรย์ทวั่ ไป เครือ่ งตรวจเอ็กซเรย์เต้านมทัง้ แบบอนาล็อกและดิจติ อล เครือ่ ง
เอ็กซเรย์หลอดเลือดและหัวใจ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก เครื่องตรวจอวัยวะภายในร่างกายซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
เครื่องซีทีสแกนและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็ก เครื่องมือศัลยกรรมเปิดการผ่าตัดแผลขนาดเล็กโดยผ่านกล้อง และ
นวัตกรรมใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด (Davinci) รวมไปถึงเครื่องมือเฉพาะทางและการผ่าตัดผ่านกล้องจุลศัลยกรรม ระบบการ
จัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระบบบริหารจัดการงานด้านรังสีวิทยา (RIS) ระบบบริหารจัดการงาน
ด้านหัวใจและหลอดเลือด (CVIS) ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ระบบแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์

111

Medical Division
MD, A Leading Distributor of Medical Equipment
and Innovative Systems for Healthcare Professionals and
Institutions.
Medical Division provides tranformational medical
technologies and services that are shaping a new age of
patient care. Our division is specialized in various areas
of expertise that help our customers to deliver better care
to patients. Medical Division has four main core business
units: Diagnostic Equipment Solutions (DES), Medical
Innovation Solutions (MIS), Surgery Solutions and Life-Care
Saving (LCS). The company has represented high quality
products from many countries including the United States,
Germany, United Kingdom, Switzerland, Denmark, France,
Italy, Japan and South Korea. The current expertise areas are Anaesthetics, Cardiology, Radiology, OB/GYN, Surgery,
Orthopedics, Laboratory, Emergency & Trauma, Neurology, Urology, Opthalmology, ENT, Dentistry and Rehabilitation.

เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiology และ Digital Radiology) หุ่นฝึกการกู้ชีพ เครื่องควบคุมอุณภูมิของร่างกายแบบภายนอก
และภายใน เครื่องคลื่นกระแทก (Shockwave) เครื่องมือในกลุ่มเวชศาสตร์ฟนฟู เครื่องกายภาพบ�าบัด เครื่องตรวจคลื่นสมอง (EEG)
เครื่องวัดและประมวลผลการท�างานของกล้ามเนื้อ (EMG) และเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้ากระแสตรง นอกจากนี้บริษัทได้
ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการติดตั้งเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด (CathLab) ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเครื่องมี
ประสิทธิภาพทีส่ ามารถตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดทีห่ วั ใจได้อย่างแม่นย�า อีกทัง้ ทางฝ่ายได้ตดิ ตัง้ ระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูล
ภาพทางการแพทย์แบบดิจติ อล (PACS) ในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนชัน้ น�าทัว่ ประเทศซึง่ ระบบดังกล่าวได้ปรับเปลีย่ นรูป
แบบการให้บริการด้านภาพถ่ายทางการแพทย์ไปสูย่ คุ ดิจติ อลอย่างสมบูรณ์แบบ ยิง่ ไปกว่านัน้ ทางฝ่ายยังประสบความส� าเร็จในการติดตัง้
และบริการหุน่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดยีห่ อ้ da Vinci ซึง่ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ทที่ นั สมัยทีส่ ดุ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย แม่นย�า ประหยัดเวลา
ในการผ่าตัด และท�าให้ผปู้ ว่ ยสามารถฟนตัวเร็ว ในโครงการ
ส�าคัญให้โรงพยาบาลชั้นน�าถึง 2 แห่ง ท�าให้แนวโน้มของ
นวัตกรรมทางการแพทย์ดงั กล่าวในสถาบันการแพทย์ชนั้ น�า
ของรัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556
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Its major products include innovative
solutions for Digital X-ray, CT Scanners,
MRI, Digital Fluroscopy, Digital Mammogram,
Ultrasound, Injector System, Computed
Radiography & DICOM Printer, Laser Film
Digitizer, Picture Archiving, Communication
Systems (PACS), Radiology Information
Systems (RIS), Advanced 3D Imaging
Systems, Diagnostic and Surgical Displays,
Hemodynamics, ABPM, ECG, Holter ECG,
Laboratory Information Systems (LIS),
CellPrep 4th Generation Device, HPV Testing,
Bone Densitometer, OCT, Phacoemulsification, Endothelial Cell Count, Patient Simulator, Hypo-Hyperthermia,
Electroencephalography, EKG Monitoring, Electrical Diagnostics, Physical Therapy, Neuro-navigation, and Biopsy Instruments
& Supplies. It also sells innovative, cutting-edge equipment for use in surgery, sterilization and musculoskeletal diagnosis.
While much of our work happens at the business level, Medical Division reached its 2012 targets and headed into
2013 with steady growth despite the fact that we are also bracing for challenges and uncertainties in various ways, notably
the slowdown in the healthcare business along with the political instability. We have adapted our strategy to cope with the
expected sharp fall in business by focusing on medical university hospitals and top-rated private and government hospitals
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ในปี 2555 นั้น ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีการชะลอตัวเป็นระยะๆ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผล
กระทบ ให้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ลดลง แต่ทางฝ่ายการแพทย์ก็ยังได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงเนื่องด้วย
การด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายต้องอาศัยความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและผลงานที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายได้พิสูจน์ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
บริการที่ดีให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ
ที่ตรงต่อเวลาโดยได้เน้นหนักไปทางโรงเรียนแพทย์ต่างๆ โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ำทั่วประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ
ซึ่งทางแผนกต้องการกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจที่แม่นย�ำเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เนื่ อ งด้ ว ยฝ่ า ยการแพทย์ มี สิ น ค้ า ทางการแพทย์ แ บบ
ครบวงจร จึงท�ำให้ทางแผนกสามารถเติบโตในด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ทางฝ่ายยังให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายตลอด 7 วัน
24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือและระบบต่างๆ
นั้ น สามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผู ้ ป ่ ว ยมี
ความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งฝ่ายได้มี
การพัฒนาระบบการบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญส�ำหรับ
การบริการลูกค้าโดยมองหาโอกาสสร้างและเติบโตในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
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countrywide. In spite of all these negatives, we were
still able to invest in projects that led to a significant increase
in sales volume, giving remarkable growth in 2012 and 2013
repectively. In addition, MD is successfully installing Cathlab,
in leading private hospitals, a new product that can help
confine a stroke or cerebrovascular accident (CVA) in the first stage. MD is responding to steadily increasing demand for
the equipment in all leading medical institutions in governmental and private sectors in the coming year. Moreover, in the
past year, we succeeded in installing and servicing Picture Archiving and Communication Systems (PACS) in many leading
institutions. This system is a medical imaging technology which provides economical storage of, and convenient access to,
images from modalities. Consequently, it is a paperless system which can reduce the need for film and can lead to a Complete
Digital Solution. In addition, we succeeded in installing the Da Vinci robot surgical system in many leading institutions. This
system is innovative in minimally invasive technology that makes surgery more precise, safer and less-time consuming.
Medical Division is committed to provide healthcare professionals with a wide range of high quality products and
impressive services. Even though the company will have many challenges ahead from competition with other suppliers,
we are still expanding our coverage of products and services, strengthening people management and providing reliable
logistics services. Furthermore, we not only provide a comprehensive portfolio of products, but also provide expert
round-the-clock service plus educational resources that enable healthcare professionals to achieve the best possible
healthcare results. We also make sure that our service team is available on a 24/7 basis to ensure good customer
relationships and customer satisfaction.

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรม
อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี เครื่องส�ำอาง สินค้าอุปโภคในครัวเรือน อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ ระบบท�ำความเย็น และ
เคมีอุตสาหกรรมธุรกิจในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

แผนก Specialty Ingredients มีการเติบโตขึ้นจากสินค้าวัตถุดิบส่วนผสมเบเกอรี่ซึ่งเป็นผลมาจากการแนะน�ำสินค้า

ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดมากขึ้น สินค้าเครื่องดื่มโกโก้ผงตรา โกโก้ดัทช์ ® และเครื่องดื่มโกโก้ผงชนิดปรุงส�ำเร็จ โกโก้ดัทช์ 3 in 1 ของแผนก
สินค้าฟู้ดเซอร์วิส ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีเช่นกัน ยอดขายมีการเติบโตสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจ�ำในเวลา
อันรวดเร็ว มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การเริ่มเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายสินค้ากลุ่มผลไม้ในบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าตรา โดล (Dole) ในช่องทางผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถาบัน ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง
และฟูด้ เซอร์วสิ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2555 สามารถเสริมความแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการทีม่ ีให้กบั ลูกค้า
มากขึ้น ส�ำหรับสินค้า ดานิสโก้ (Danisco) ภายใต้การบริหารของ ดูปองท์ นิวทรีชั่น แอนด์ เฮลทธ์ (DuPont Nutrition & Health)
ยอดขายมีการเติบโตทีด่ ีในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลมาจากการให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชดิ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการด้านเทคนิค
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Technical Supply Chain
Specialties Division
Specialties Division provides high quality
ingredients serving wide range of industries
including foods, beverages, bakery, cosmetics,
household goods, refrigeration, feed, animal health
and industrial chemicals. Due to its diversified
product portfolio, the division continued to experience
moderate sales growth in 2012 compared to the
previous year.

Specialty Ingredients Department

showed modest growth in Bakery Ingredients from various new
products introduced to the market. Our own-brand cocoa powder for drinks. Cocoa Dutch® and Cocoa Dutch® 3 in 1 ready-mix
from the Food Service section have also gained strong growth and recently received good recognition as premium product
in the market. In addition, the start of distribution of Dole® packaged fruits in June 2012 in the Bakery and HORECA channels
strengthened the company’s position in product varieties and services. Danisco Ingredients under the umbrella of DuPont
Nutrition & Health earned strong sales growth in all product applications as a result of close focus on responding to
customers’ needs in aspects of product quality and technical services.
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แผนก Food Ingredients มีผลประกอบการที่ดีมากในปี 2555 ถึงแม้ว่าครึ่งปีแรกจะมีลูกค้าหลายรายที่ยังอยู่
ในช่วงฟื้นฟูกิจการจากผลกระทบของน�้ำท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา และบางรายได้รับผลกระทบจากยอดการส่งออกที่ลดลง โดยมี
การเจริญเติบโตโดยรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยเฉพาะธุรกิจของคู่ค้าหลัก เช่น Emerald Kalama Chemicals
DSM Food Specialties และ Tate & Lyle Group นอกจากนี้ทาง
แผนกยังสามารถขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ทางด้านกลุ่ม Nutraceuticals สามารถเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
แผนก Industrial Ingredients

ยังคงสามารถ
รักษาธุรกิจทั้งหมดได้ท่ามกลางปัจจัยลบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ต่างๆ สินค้า น�้ำยาท�ำความเย็น (Refrigerants) ยังคงมีการแข่งขัน
เรื่องราคาเป็นอย่างมากในตลาด รวมถึงมีการปรับราคาในตลาด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสจากการจัดหา
สินค้าให้กับผู้ผลิตรายใหญ่บางรายเกิดขึ้น ส� ำหรับสินค้าเคมี
อุตสาหกรรมนั้น ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ
Petrochemical Additives, Specialty Cleaning Solvent และ
Phosphates แต่สินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพสัตว์ กลับเผชิญกับปัญหาขาดแคลนสินค้าและการผันผวน
ของราคาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
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Food Ingredients Department

performed very well in 2012 although some customers were still in
recovering stage from the flooding or facing an exports downturn. Sales figures continually increased, especially for the
business of our major partners, namely, Emerald Kalama Chemicals, DSM Food Specialties and Tate & Lyle Group. In addition,
we have been very successful in Nutraceutical products expansion, with significant growth compared to the previous year.

Industrial Ingredients Department

was capable of maintaining all business portfolios in the negative
business environment. The Refrigerants business continued to operate in a highly price-competitive market and the market
price has continuously declined. However, there was an opportunity for spot supply to some OEMs. Industrial Chemicals
section was able to maintain moderate growth for Petrochemical Additives, Specialty Cleaning Solvents and Phosphates
business while Feed Ingredients and Animal Health faced short supply and fluctuating prices the whole year.

Cosmetics and Fragrances Department

had a satisfactory performance even with the effects of
finished cosmetics products imported from Korea and the intense competition among distributors in the market. The key
success factor was the strategy to expand ingredients into the mass market product range to our key customers. Sales
were increased as a result of the increasing number of new ingredients and new suppliers, especially for the color
cosmetic ingredients and functional ingredients. Herb extracts and active ingredients, our expert area, were also expanded
into medium-niche market products.

แผนก Cosmetics and Fragrances มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน แม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจาก

เครื่องส�ำอางน�ำเข้าจากประเทศเกาหลี รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้แทนจ�ำหน่ายสินค้าด้วยกันเองในตลาดเครื่องส�ำอาง
ปัจจัยความส�ำเร็จมาจากการใช้กลยุทธ์มุ่งสู่ตลาดสินค้าแมสกับลูกค้ารายหลัก การเพิ่มจ�ำนวนสินค้าและจ�ำนวนพันธมิตร ส่งผลให้
เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่ม color cosmetic ingredients และ functional ingredients ในขณะเดียวกัน
ทางแผนกยังคงขยายตลาดของสินค้าในกลุ่มสารสกัดธรรมชาติและ active ingredients ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทมีความช�ำนาญอยู่แล้ว
ไปยังตลาดระดับกลางและเฉพาะกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ส�ำหรับธุรกิจของฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในเวียดนามนั้น โดยรวมมีการเติบโตสูงขึ้นจากปี 2554 ธุรกิจวัตถุดิบในอาหาร
สัตว์มีการปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนสินค้าและปัจจัยจากภายนอกอย่างโรคระบาด และราคาเนื้อสัตว์ในตลาด
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2555 นี้ ธุรกิจวัตถุดิบส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) มีผลประกอบการที่ดี ยอดขายเติบโต
มากขึ้นอย่างมากจากปีก่อน
ในภาพรวม ฝ่ายเคมีภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรมยังคงสามารถรักษาธุรกิจทีม่ อี ยู่ ทัง้ ในประเทศไทยและเวียดนามไว้ได้ โดยมีการเติบโต
อย่างเป็นที่น่าพอใจ มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดี มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดมากขึ้น พร้อมกับขยายบริการห้อง
แลบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้ดีขึ้นตรงกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่
อาหารและเครื่องดื่มและเครื่องส�ำอาง นอกจากนี้ ฝ่ายฯยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย
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Specialties Business in Vietnam overall ended up with total growth higher than that of 2011. Feed Ingredients
business shrank due to short supply and external factors such as animal disease outbreaks and decreasing meat market
prices. However, Food Ingredients business was able to perform well and showed very good sales records compared
to 2011.
Overall, the division was able to secure businesses both in Thailand and Vietnam with satisfying moderate growth.
More high-quality and innovative products were regularly added into its portfolio together with the expansion of application
lab services to co-develop and improve formulations and recipes for better solutions that best met our customers’ various
needs in bakery, food and beverages, and cosmetics applications. The division also continued to expand its businesses
further into other regions.
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ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์
ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและท�ำการตลาดสินค้าเครื่องเขียนต่างๆ ทั้งที่นำ� เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนสตาบิโล (STABILO) และผลิตภัณฑ์กาวและเทปลบค�ำผิดยู้ฮู (UHU) และที่ผลิตในประเทศ ได้แก่ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน 3M ภายใต้ยี่ห้อ Scotch® และ Post-it® และผลิตภัณฑ์สมุด รวมทั้งกระดาษดับเบิ้ลเอ (Double A)
ในปี 2555 ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์ได้เน้นการท�ำกิจกรรมทางการตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์สตาบิโล และ UHU มากขึ้น
ทั้งในเรื่องของการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยตรงกับผู้บริโภค การจัดงานแสดงสินค้า (Roadshow) การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
(School Tour) การเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษากับหน่วยงานราชการ และพันธมิตรทางการค้า รวมถึงการปรับปรุง
พื้นที่แสดงสินค้า ณ จุดขาย และเน้นสื่อสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
ตราสินค้า (brand) และความหลากหลายของสินค้า อีกทั้งยังได้ทดลองใช้สินค้า ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของทั้งสองผลิตภัณฑ์เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี 2554
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Stationery and Lifestyle Division
Stationery and Lifestyle Division is responsible for the distribution, sales and marketing of stationery products, either
directly imported, such as STABILO writing instruments and UHU adhesives, or sourced from local suppliers, such as 3M
(Scotch® and Post-it®) products and Double A paper.
During 2012, more focuses were given to marketing activities for the STABILO and UHU brands than the year
before. More promotions were offered to end consumers and many product roadshows were arranged, including School
Tour activities. Moreover, sponsorship for education-related activities with government sectors and business partners
was organized. Product display improvement and clear communication on product features and benefits were highly
concentrated, also with the purpose of promoting brands, product variety and product trials. These activities helped
continuously boost sales for the whole year.

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 3M นัน้ นอกจากการเน้นการขายให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้ แล้ว ยังได้จดั ให้มกี ารประกวดการจัดแสดงสินค้า
ระหว่างร้านค้าในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงพื้นที่แสดงสินค้าและเพื่อให้เสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าได้หลากหลาย
ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี ท�ำให้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ 3M เติบโตขึ้นเช่นกัน
ในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ผลิตสินค้า ดับเบิ้ลเอ ได้ปรับราคากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุดขึ้น มีผลท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายฯ ได้เร่งเสริมโปรแกรมส�ำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็กกับผู้แทนจ�ำหน่าย จึงสามารถท�ำให้
ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สูงขึ้น และท�ำให้ยอดขายโดยรวมเติบโตขึ้นกว่าปี 2554
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For 3M, besides an increase in sales coverage areas, display contests among trades in each region were
conducted to ensure the better visibility of point of sales areas, as well as to sell more varieties of products to the trades.
With good cooperation from our customers, 3M sales increased compared to the same period in 2011.
In July 2012, the manufacturer of Double A increased the retail price of its stationery products group,
resulting in lower sales growth. To cope with the situation, the division continually launched programs to trade for small
pack products. Sales of the product group were then stimulated, thus overall sales of Double A increased over
2011’s figures.
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แ นก ลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ด�าเนินการโดยฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายและท�าการตลาด โดยเป็นตัวกลางในการจัดกระจายสินค้า
กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส�านักงาน ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ยี่ห้อ ซัมซุง (Samsung) แอปเปิล (Apple) อิเลคทรอลักซ์ (Electrolux) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) เดล (Dell) โดยมีการรับจากผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จัดจ�าหน่ายอื่น โดยมีหน่วยธุรกิจเสริม 2 หน่วย
คือ ศูนย์บริการ(Service Center) เพื่อรองรับการบริการหลังการขายของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ และแท๊บแล็ต ซึ่งเป็นตลาดที่
เติบโตและต้องการการบ�ารุงเสริมอย่างทันท่วงที
และมีหน่วยธุรกิจบริการถ่ายภาพ (Photo & Printing) ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพือ่ การศึกษาภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Eno
และผลิตภัณฑ์พิมพ์ภาพ (Printing Media) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Shinko Copal Hiti เป็นต้น
นอกจากนั้น บีเจซี ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โดยได้ตกลงเข้าร่วมให้บริการ
ซอฟต์แวร์แบบรายปีที่ใช้สนับสนุนด้านการศึกษาด้วยระบบ Cloud Computing และการจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทแท๊บเล็ต ในโครงการ
“Edu-Cloud” (เอ็ดดูคลาวด์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการ คือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของประเทศไทยให้เป็นนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมากขึ้น
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Consumer Electronics Products
Consumer Electronics Division (CED) distributes consumer electronics products with two support businesses:
1.Service Center to support after sales service for smartphones and tablets.
2.Photo & Printing business , two core product portfolios are:
a. Products for the education market of the Eno brand
b.Products for printing media of the Shinko , Copal and Hiti brands
In addition, CED has an MOU with Samsung to be the sole distributor of Samsung-Education products,
launching the Samsung tablet -student edition with educational content, 5GB of cloud storage and an interactive classroom
package into the education market. “Education Hub” is our term for this kind of product and target group, with the
objective of developing innovation in education in Thailand.

การประกอบ ุรกิจ องแต่ละสายการ ลิต
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นใช้ในลักษณะของกลุ่มธุรกิจ กลุ่มโรงแรม
อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และส�านักงานทัว่ ไป ทัง้ การซือ้ ในรูปแบบการซือ้ ใช้ภายในองค์กร และการซือ้ ใช้
ส่วนตัวของพนักงานหรือสมาชิกในองค์กร โดยแผนกเป็นตัวกลางในการจัดกระจายสินค้ากลุม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ โทรศัพท์
มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส�านักงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ยี่ห้อ ซัมซุง (Samsung) แอปเปิล (Apple) อิเลคทรอลักซ์ (Electrolux) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) เดล (Dell)
โดยมีการรับจากผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จัดจ�าหน่ายอื่น
นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทสินค้าอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โดยได้ตกลงเข้าร่วมให้บริการซอฟต์แวร์
แบบรายปีที่ใช้สนับสนุนด้านการศึกษาด้วยระบบ Cloud Computing และการจัดจ�าหน่าย สินค้าประเภทแท็บเล็ต ในโครงการ
“Edu-Cloud” (เอ็ดดูคลาวด์) ซึ่งถือเป็นสินค้าแบบ exclusive ส�าหรับการเข้าสถาบันการศึกษา และองค์กรที่ต้องการใช้ในการอบรม
สร้างแหล่งการเรียนรู้ขององค์กรได้

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีวางขายจ�าหน่ายตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทัว่ ไป ทัง้ ตัวแทนจ�าหน่ายหลักของทาง
แบรนด์ และผูจ้ ดั จ�าหน่าย โดยมีพนักงานขายให้บริการทัว่ ประเทศ ทัง้ นีส้ นิ ค้าประเภทผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีหลากหลายตราสินค้า
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Products and Ser ices
Type of Products
Our portfolio consists of smartphones, feature phones, tablets, notebook computers, desktop computers, home
appliances and office automation products. All the products are from trademarked brands, some of examples include
Samsung, Apple, Electrolux, LG, Sony and Dell, which come from both direct and indirect manufacturers.

Marketing and Business Competition
Consumer electronics products are manufactured by many brands
with many lines of productes being introduced to the market. Product
development is rapid, resulting in continual innovation and fierce competition.
Price wars are inevitable in the markets.
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หลากหลายความการใช้งาน และหลากหลายกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งสินค้าที่เป็นอินเตอร์แบรนด์ และสินค้า housebrand ธุรกิจนีจ้ งึ มีภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา มีสงครามราคาเกิดขึน้ ตลอดเวลา และมีการเปลีย่ นแปลง
สินค้ารวดเร็ว ตกรุน่ ไว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงแข่งขันได้ โดยกลยุทธ์การแข่งขันที่ใช้ คือ การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างจาก
ผูเ้ ล่นทัว่ ไปในตลาด คือ การเข้าตลาด Business to Business กลุม่ ธุรกิจต่างๆ ทัง้ บริษทั ภายในเครือ บริษทั พันธมิตร หรือการน�าเสนอ
ขายเข้าบริษัท สถาบันการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการซื้อใช้ภายในองค์กรเอง หรือการซื้อใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นสิทธิพิเศษให้
กับบุคลากรในองค์กรนั้น (Employee Program) โดย บริษัทฯ ได้เปรียบในเรื่องความแข็งแกร่งด้านการเงิน ที่ท�าให้สามารถได้สินค้า
ในตลาดก่อนในจ�านวนมาก โดยไม่มนี โยบายการเก็บสินค้าไว้จ�านวนมาก เพือ่ บริหารการหมุนเวียนของสินค้าให้ดี มีการให้บริการด้าน
การช�าระเงิน ทั้งการให้วงเงิน Credit Term การบริการผ่อนช�าระผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร มีการให้บริการหลังการขาย ทั้งการส่ง
การติดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ซ่อมที่รวดเร็ว ทั้งชื่อเสียงที่ดี ท�าให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการ

สภา การแ ่ง ันภาย นอุตสาหกรรม
ในธุรกิจนี้ คู่แข่งมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดย บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์
ในการแข่งขันในตลาดแบบ Business to Business ผ่านกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งบริษัทภายในเครือ บริษัทพันธมิตร หรือ การน�าเสนอ
ขายเข้า บริษัท สถาบันการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการซื้อใช้ภายในองค์กรเอง หรือการซื้อใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นสิทธิพิเศษ
ให้กับบุคลากรในองค์กรนั้น (Employee Program) ท�าให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันในฐานะตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์กรต่างๆ
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We are able to compete in the markets by closely managing
stock turnaround time.and selling in niche markets. We differ from our
competitors by focusing on business-to-business markets both within
the TCC Group and with other business partners. In addition, we are a
central supply chain for the education market and employee program.
Also, we have after sales service center which can generate large
profits and strengthen customer relationships by focusing on pre-sale
and post-sale services and supports.

ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิศวกรรม
ผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ของแผนกวิศวกรรมเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แม้ว่าจะมีการชะลอตัวบ้างในช่วงกลางปี
แต่โดยภาพรวมแล้วแผนกวิศวกรรมสามารถท�ำรายได้สูงกว่าปีก่อนเกือบสองเท่า และได้ผลก�ำไรสุทธิมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น
พอสมควร ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน ที่เน้นวิธีการน�ำเสนอการแก้ปัญหารวมของทั้งโครงการ
(Project Solution) มากขึ้น ท�ำให้มูลค่าโครงการสูงขึ้น และส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจ อีกปัจจัยหนึ่ง คือ การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแผนกในช่วงครึ่งปีหลัง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม
เหล็ก ธุรกิจคลังสินค้า นอกจากนี้ผลประกอบการที่ดีในส่วนงานบริการหลังการขาย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี จากการ
ที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งเริ่มซ่อมแซมส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปลายปี 2554 และการได้
ส่วนแบ่งทางการตลาดบางส่วนกลับคืนมาของสินค้าเครนและรอกไฟฟ้าหลังจากเสียไปมากช่วงเปลีย่ นแปลงตราสินค้า ก็มสี ว่ นช่วยให้
ผลการด�ำเนินงานปีนี้เป็นไปได้ด้วยดี
ในปี 2555 ทางแผนกเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในสินค้าประเภทชั้นวางสินค้า คือ มีความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บสินค้ามากขึ้น แผนกวิศวกรรมจึงร่วมมือกับ บริษัท สวิสลอค (Swisslog) จ�ำกัด บริษัทชั้นน�ำ
ด้านระบบการจัดการคลังสินค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อขยายตลาดไปสู่ระบบการจัดการด้านคลังสินค้าอัตโนมัติ
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Industrial and Trading Division
Engineering Department
Year 2012 was a great year for Engineering Department
though there was some struggling in mid year. Overall, we did not just deliver a great performance but ended the year with
performance which was almost 2 times greater than previous year and NPAT was much greater than our first expectation. This year
great performance is expected to come from a department new strategy which is to approach customers with project
solution rather than just offer products. This leads to a higher project value and great sales to the Department. It is also a
result from market expansion of our target industries such as auto parts industry, steel industry, and warehouse business.
The other great contributions to this year performance are after-sales service, crane and hoist business. After-sales
service performed very well in the first quarter this year as some manufactures started renovating their factories and
machines after the flooding relieved. Crane and hoist business is able to regain some of market share after losing a lot
during transferring to a new product brand.
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ตามความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ นอกจากนีท้ างแผนก ยังร่วมมือกับ บริษทั
ชไนเดอร์(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการขยายฐานธุรกิจไปยังระบบการจัดการ
อาคารอัตโนมัติ (building automation) และระบบโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure Communications Technology) โดยให้บริการ
ตัง้ แต่ออกแบบ ติดตัง้ ระบบ รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาและให้บริการหลังการขาย
ระบบการใช้พลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง ระบบกล้อง
วงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
จากผลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ มี ต ่ อ สิ น ค้ า และ
บริการของแผนกวิศวกรรมในปีที่ผ่านมาชี้ ให้เห็นว่าลูกค้าส่วนมากมี
ความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าของบีเจซี แต่อยากให้พัฒนาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการให้ดีขึ้น ซึ่งทางแผนกเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ดังนั้นทางแผนก จึงมีแผนปรับปรุงการท�ำงานด้านบริการหลังการขาย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น งานติ ด ตั้ ง หรื อ บริ ก าร โดยจะน� ำ ระบบการจั ด การ
งานบริ ห ารโครงการ (Project Management System) เข้ า มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยแผนการติดตั้งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2555
และคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2556
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In year 2012 we found that semi and automated warehouse is required more and more in warehouse business.
Engineering Department therefore cooperates with Swisslog, a Swiss company who is an expert in automated warehouse
system to serve such requirements in the market. We are also working with Schneider Electric (Thailand) for Building
Automation and ICT Infrastructure business. Together, we are able to provide service from consultation to design to installation,
and after-sales service of energy saving system in the building. Building Automation business also includes CCTV and
access control system.
According to customer satisfaction survey results in year 2012, it showed that most customers are satisfied with
quality of BJC’s product. However, they would like us to improve on service which we are highly aware of it. Hence we have
implemented project management system (PMS) since and 2012 to increase working efficiency for both project installation
and after-sales service. System implementation is expected to be done at the end of first quarter of 2013.

แผนกการพิมพ์
ปี 2555 เป็นปีที่แผนกการพิมพ์ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งในเรื่องยอดขายและผลก�ำไร ซึ่งมีอัตราการเติบโตเป็น
ตัวเลขสองหลัก ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกภาคส่วนธุรกิจ ซึ่งทางแผนกได้ให้ความส�ำคัญ
ในการเจาะและขยายตลาดในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมไปถึงตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ
และกลุ่มฉลากและบรรจุภัณฑ์
ยอดขายในส่วนของเครื่องพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo สูงกว่าที่คาดการณ์ สืบเนื่องมาจากการเตรียมและท�ำตลาดที่ดีในปี 2554
อีกทั้งหลังจากงานแสดงสินค้าของธุรกิจการพิมพ์ (Drupa) ที่เยอรมนีในปีนี้จบลง ทิศทางของตลาดเครื่องพิมพ์ดิจิตอลมีความชัดเจน
มากขึ้น ท�ำให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่นและสนใจในเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก ปีนี้สัดส่วนการจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ดิจิตอล HP Indigo
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Industrial) เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าการพิมพ์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial)
มีอัตราส่วนที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นและความต้องการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้า ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องหา
เครื่องมือเครื่องจักรมาตอบสนองความต้องการนั้นๆ พร้อมทั้งต้องช่วยลดต้นทุนการผลิต
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Graphics Department
In 2012, the Graphics Department had a very successful year. Sales and profits showed double digit growth as
all business segments performed very well, with special focus on expanding businesses in the Bangkok and the vicinity,
upcountry and neighbouring countries in the following segments: corporate, government, state-owned enterprises and the
packaging markets.
Sales of HP Indigo digital offset printers grew more than expected, as a result of team restructuring and good market
planning in 2011. Also, the digital printing momentum after Drupa, the world’s biggest printing fair, held in Germany, has
sent a strong and firm message to printers that digital printing is the way to success. This helped stimulate the market and
get printers’ attention. HP Indigo sales for industrial applications increased significantly compared to the previous year.
Due to market competitiveness and changes in end user demand, printers have to find new solutions in order to serve their
customers’ needs and help managing their costs at the same time.
In Computer to Plate (CtP) and consumables sales, the Department continued to push ahead and gain continuous
growth in the market. Also, the Department expanded its market to upcountry provinces and neighbouring countries to
prepare for AEC (ASEAN Economic Community), The Department’s expansion for both machines and consumables sales
and services into other countries was very well received by the customers.
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ในส่วนยอดขายของเครื่องยิงเพลท (CtP) เพลทอนาลอก เพลทดิจิตอล ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อันเนื่องมาจากความต้องการของตลาด อีกทั้งทางแผนกได้มีการขยายตลาดออกไปยังต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้น โดยในปีนี้ ทางแผนกได้ท�าการจ�าหน่ายเพลททั้งอนาล็อกและดิจิตอลพร้อมทั้ง
เครื่อง CtP ให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงการให้การบริการดูแลซ่อมแซมเครื่อง CtP ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งได้
รับค�าชมและการยอมรับเป็นอย่างดี
ส�าหรับธุรกิจ Inkjet ทางแผนกได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่ Vutek จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลกในเรื่องคุณภาพของตัวเครื่องและงานพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของวงการ
สือ่ โ ษณา พร้อมทัง้ มีการเปิดตัวและจ�าหน่ายเครือ่ งพิมพ์ Inkjet ส�าหรับลูกค้าขนาดกลางจากประเทศเกาหลี Jetrix ซึง่ ได้รบั การตอบ
รับเป็นอย่างดี ทางฝ่ายเชื่อว่า ในปี 2556 ตลาด Inkjet จะมีการเติบโตเละขยายตัวเป็นอย่างมาก ส่วนธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ มีการ
ขยายตัวลดลงเนื่องจากภาพยนตร์ ไทยส่วน
ใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จในเรื่องของราย
ได้ ท�าให้นักลงทุนชะลอการสร้างภาพยนตร์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
ปี 2556 เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง
ส�าหรับธุรกิจการพิมพ์ ทางแผนกการพิมพ์
ยั ง คงมี แ ผนขยายตลาดและยอดขายให้
เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนการพิมพ์เพื่อการพาณิชย์
การพิมพ์ฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมไปถึงการ
ขยายตลาดในต่างประเทศ และยังคงมุง่ เน้นใน
กลุม่ ธุรกิจการพิมพ์ดจิ ติ อลทีค่ าดว่าจะโตขึน้ ใน
ประเทศไทย และจะยังคงมุง่ เน้นโอกาสในการ
หาผลิตภัณฑ์และสร้างธุรกิจใหม่ที่สอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจของแผนกการพิมพ์ต่อไป

In the Inkjet business, the Department installed the first Vutek, a well-known US premium-brand inkjet printer, at
one of the biggest advertising printers in Thailand. The Department also launched and marketed the Jetrix, a mid-size
printer from Korea, which received positive feedback. It is forecasted that 2013 should be the inkjet year. For Cinema film,
sales declined since many Thai movies did not become a success in terms of revenue, so most of production houses and
investors decided to postpose investing in new movie projects.
2013 will be another challenging year for the printing business. Nevertheless Graphics Department will increase
its sales in the commercial, label and packaging markets, and also in neighbouring countries. Digital offset printing will
be the main focus and is expected to grow strongly in Thailand. In addition, the Department will continue looking for new
products and businesses that align with its direction of further growth.
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บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ำกัด (Thai-Scandic Steel)
บริษัท ไทย - สแกนติคสตีล จ�ำกัด ประกอบธุรกิจ ออกแบบ ผลิต และชุบสังกะสี โครงสร้างเหล็กเพื่อใช้กับเสาสายส่งไฟฟ้า
แรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2555 ยอดขายโดยรวมของบริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ำกัด เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น เป็นการเพิม่ จากการส่งมอบโครงสร้างเสา
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในสองโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลท์ จากน่าน ไป แม่เมาะ 3 ไปยังอ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
และ อีกหนึ่งโครงการเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลท์ จากสีคิ้ว 2 ไปยังจังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับค�ำสั่งซื้อจากโครงการภายในประเทศมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากงานขยายเสาโทรคมนาคมใน
โครงการ 3G ในประเทศไทย
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Thai-Scandic Steel Company Limited
Thai - Scandic Steel Company Limited carries on the business of design snd manufacture of galvanized steel
structures for high voltage tranmission towers, telecommunications towers and general uses, both local and overseas.
Total sales performance was 513 million baht, 36 million baht or 7.5% higher than 2011 due to the delivery of two
key EGAT 500kV transmission line projects, from Nan to Mae Moh 3 and Nan-Mae Moh 3 to Tha Tako,Nakorn Sawan
and the 230kV project from Si Khiu 2 to Nakhon Ratchasima. Domestic sales were also better than the target due to the
domestic telecommunication 3G expansion projects.
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บริ ษั ท ได้ ว างเป้ า หมายร่ ว มกั บ ทางกลุ ่ ม
วิศวกรรมในการขยายงานทางด้านโครงสร้างเหล็กทัว่ ไป
ส�ำหรับงานด้านอุตสาหกรรม โดยขยายขอบเขตการใหั
บริการและสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจภายในกลุม่ บีเจซี และ ทีทซี ี ให้มากขึน้ ด้วย
จากการที่เป็นเจ้าของอ่างเซรามิคขนาดใหญ่
ส� ำ หรั บ ชุ บ สั ง กะสี แ ละมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต มากที่ สุ ด
ในประเทศไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตเหล็ก
ชุบสังกะสีที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารระดับสูง
นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�ำเทคโนโลยี
ระดับสูงมาใช้ในการเขียนและการออกแบบ รวมถึง
การน�ำหุ่นยนต์ส�ำหรับงานเชื่อมมาช่วยในการผลิต
จ�ำนวนมาก และปรับปรุงเครื่องจักรที่ควบคุมการท�ำงานด้วยสมองกล (Computer Numercial Control - CNC) จ�ำนวน 8 เครื่อง เพื่อ
การผลิตโครงสร้างเหล็ก การปรับปรุงพัฒนาเหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทสามารถน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วโลก
ด้วยพันธสัญญาที่มุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องของคุณภาพ และความใส่ใจต่อสังคม บริษัทได้รับการรับรองมาตร-ฐานระบบ
การจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ OHSAS18001:2007 รวมทั้งการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ
ISO 14001:2004
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Together with Berli Jucker Engineering, TSS
is targeting to expand steel structure provision for the
general industry segment by offering broader services
and supplies, in order to serve our clients as well as
to enable business expansion within BJC and the
TCC group.
With the largest ceramic-galvanizing bath
in Thailand, TSS continued to offer high-quality
galvanized steel products and services. In addition
to ongoing productivity and efficiency improvement,
TSS has implemented cutting-edge technological
software for drawing and design, recently installed
a robot-welding system for mass production, and has upgraded its eight Computer Numerical Control (CNC) machines
for steel fabrication, resulting in superior products and services delivered to customers worldwide.
As part of our strong commitment to quality and social responsibility, TSS is certified to OHSAS 18001 version 2007,
ISO 9001 version 2008 and ISO 14001 version 2004.

OTHERS
BUSINESS
GROUP
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กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

OTHERS BUSINESS GROUP
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจต่างประเทศประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการขยายฐานธุรกิจเชิงพาณิชย์ในภูมิภาค โดยมีพันธกิจ
หลักในการพัฒนาธุรกิจใหม่ในแถบภูมิภาคนี้ ทั้งการหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ หรือเข้าร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผนวก
ธุรกิจใหม่กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ บีเจซี นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการสนับสนุนกิจการของกลุ่มธุรกิจบีเจซีในการมองหาตลาดใหม่ๆ
ในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บีเจซี
อีกด้วย ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจต่างประเทศมีสำ� นักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และมีพนักงานประจ�ำส�ำนักงานสาขาในประเทศเวียดนาม
ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา
ปี 2555 นับว่าเป็นปีที่น่ายินดีอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยได้มีพิธีเปิดโรงงาน มาลายา
เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด บา เรีย วุงเต่า มีกำ� ลังการผลิต
280 ตันต่อวัน นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โรงงานกระป๋องอลูมิเนียมส�ำหรับบรรจุเครื่อง
ดื่มของ บริษัท ทีบีซี - บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม-สิงคโปร์ 2 จังหวัดบินเยือง
โดยก�ำลังการผลิต 850 ล้านกระป๋องต่อปี และในเดือนเดียวกัน บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด ได้มีพิธีเปิด
ส�ำนักงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรม ตัน บิน นครโฮจิมินห์ จากความทุ่มเทตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศ
เวียดนามอย่างเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจ และขยายเครือข่ายการค้าและการลงทุน โดยจะขยายไปทางตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนามในอนาคตอันใกล้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
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International Business Division
2012 marked a very successful year for our International Business Division with the significant business expansion
region-wide. Under the mission of new business development in the region, we worked through merger and acquisition and
partnering with strategic alliances to combine the new businesses with our current businesses. Under our supporting role for BJC
Business Units, we also strived to seek for new market opportunities for business units in the overseas. In addition, we
played active role as a distribution center for non-BCJ products in the region. Currently, our International Business Division
head quarter is based in Thailand, while we have employees stationed in our regional operation office in Vietnam, Myanmar,
and Cambodia.
2012 was an especially remarkable year for Vietnam business expansion with the grand opening of our glass
factory - Malaya Vietnam Glass Limited - in February 2012 at Ba Ria Vung Tau Province, with production capacity of
280 MT per day. The TBC - Ball Beverage Can Vietnam Ltd., also launched their grand opening in May 2012. The can
factory is located in Vietnam-Singapore Industrial Park 2 in Binh Duong Province with production capacity of 850 million
cans per year. In the same month, May 2012, we also had the opening ceremony of Thai Corp International (Vietnam)
Co., Ltd., new office building located at Tan-Binh Industrial Park, Ho Chi Minh City. Over the past 3 years of our great
endeavor, we had successfully established promising businesses in Vietnam. We will continue to expand our trading
networks and investments to the North in the near future to build sustainable businesses in Vietnam.

ส�ำหรับประเทศพม่าที่เริ่มเปิดประเทศหลังจากโดนคว�่ำบาตรมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันเป็นประเทศที่ถูกจับตามองมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน ทั้งนี้ทางบริษัท ได้ดำ� เนินแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ� ในการขยายธุรกิจในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยช่วงแรก บีเจซี ได้เริ่มสร้างฐานการตลาดโดยได้ขายสินค้ากระป๋องอลูมิเนียมส�ำหรับบรรจุเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์แก้ว
และปุ๋ยเคมี ส�ำหรับตลาดในประเทศไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศพม่า นอกจากนี้
บริษัทได้มองหาโอกาสการลงทุนทั้งธุรกิจต้นน�้ำและปลายน�ำ้ และได้ร่วมศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งโรงงานให้สายธุรกิจที่ บีเจซี มีความ
พร้อมจะลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว
ประเทศกัมพูชาเป็นอีกประเทศหนึง่ ทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญ ส�ำนักงานทีเ่ มืองพนมเปญมีพนั ธกิจทีม่ งุ่ เน้นการขยายธุรกิจซือ้ มา
ขายไป โดยในปีนี้ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขยายตลาดของธุรกิจสิง่ พิมพ์ อะไหล่ชนิ้ ส่วนและวัสดุสนิ้ เปลือง พร้อมทัง้ งานบริการส� ำหรับ
เครื่องยิงเพลทส�ำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ สินค้าเครื่องดื่มโกโก้ ตราโกโก้ดัทช์ นอกจากนั้น ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออก
สินค้าต่างๆ จากประเทศกัมพูชาไปขายในประเทศเวียดนาม อาทิเช่น น�ำ้ มันปาล์มดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย
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In light of country open up after decades of sanction for Myanmar, one of the most attractive ASEAN countries
recently, we had proactively developed businesses in various industries aiming at gaining a pioneer position in the market
place. The company had taken an early step in the market through exporting of aluminum can packaging for beverages,
glass packaging, and fertilizers to keep the pace with the anticipated rapid growth of consumption in this emerging market.
Moreover, we also continue seeking for the investment opportunities for both forward and backward integration as well as
conducted preliminary studies to set up the operation in country for the business units before hand.
As Cambodia is one of our focus for the regional expansion, our office in Phnom Penh had the mission to
establish its trading business. In this year, with the joint-effort among business units, we successfully entered the market
for Graphics business and Cocoa Dutch in Cambodia. Moreover, we have conducted the feasibility study for sourcingsome
products such as crude palm oil for feeds from Cambodia to supply to Vietnam as well.
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บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ำกัด
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นในปี 2555

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจหลักๆ คือ การเพิ่มหน่วยงานใหม่ขึ้น ได้แก่
1. หน่วยงาน Merchandise - Leisure & Life Style products เพื่อรองรับการขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อต่อ
ยอดทางธุรกิจ
2. หน่วยงาน Retail Internal Control เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการบริหารจัดการด้านการขาย ( Retail Operation) และ
หรือ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ทางธุรกิจที่อาจเกิดมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
3. หน่วยงาน Supply Chain เพื่อบริหารจัดการการหมุนเวียนของสินค้าภายในธุรกิจเพื่อให้มีรอบการขายที่ดีมากขึ้น
และเพื่อพัฒนากระบวนการน�ำเข้าสินค้า การกระจายสินค้าสู่จุดขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ความเร็ว
ความถูกต้องแม่นย�ำ และมีต้นทุนต�่ำที่สุด
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Asia Books
1. Business Restructuring
Significant changes were made in the managing of the business in 2012, mainly by adding the following functions
1. Merchandise - Leisure & Lifestyle Products Department: with objective to increase sales and profits in
sales spaces, and also to serve customers’ needs for one-stop shopping.
2. Retail Internal Control Department: with objective to minimize all risks that may result from business expansions.
During the first year after this function has been implemented, management expected the Retail Operation
would focus more on controlling risks that may arise in day-to-day operations, mainly at stores and warehouses.
3. Supply Chain Department: with objective to manage and improve inventory turnover within the business, to
reduce freight costs in importing goods from overseas, and to manage delivery costs more efficiently with
higher speed and more scale.

2. ภาพรวมการด�ำเนินงานในปี 2555
บริษัทมีผลประกอบการก�ำไรลดลงในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้เกิดจากการลงทุนเปิดร้านใหม่มากกว่า 15 จุดขาย
และการลงทุนในระบบการขาย e commerce เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2555 อย่างไร
ก็ตาม รายได้รวมของบริษัทมีอัตราเติบโตที่สูงขึ้นมากกว่า
การเติบโตในภาพรวมของธุรกิจหนังสือในประเทศไทยเป็นข้อบ่งชีช้ ดั ว่าบริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดทีส่ งู ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั

3. ลักษณะของสินค้า หรือบริการ
1. อธิบายลักษณะของสินค้า หรือบริการที่สำ� คัญ
2. บริษัทน�ำเข้า และจ�ำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ และหนังสือภาษาอื่นๆ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน
และผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างจินตนาการในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ เครื่องเขียนที่มี ดีไซน์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สร้างเสริม
จินตนาการ และการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก
3. บริษัทร่วมพิมพ์ และรับจัดจ�ำหน่ายหนังสือกับส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4. บริษัทเป็นผู้น�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายนิตยสารต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
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2. Overview Performance for 2012
The business generated a decrease in profits compared with that of 2011. The main cause was the huge
investment in opening more than 15 new sales locations and the investment in the E-Commerce system in order to serve
the business growth strategies of 2012. However, the company’s total revenue represents significant growth of more
than 10%, and the company replaced Page One in B2S shops. As a result, the company enjoys a more than 70% share of
the English book market in Thailand. The company became the top-ranking English bookstore chain in Thailand,
represented by more than 70 stores throughout the country.

3. Characteristics of Products and Services
Key Products or Services Description :
1. The company imports and distributes English and other foreign language books, including products related
to reading and writing and inspirational products for daily life such as designed stationery, and Inspiration
and Learning accessories for Kids.
2. The company co-publishes and distributes books in association with both local and overseas publishers.
3. The company is the sole importer and distributor of foreign magazines in Thailand.
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4. การตลาด และการแข่งขัน
1. อธิบายภาพรวมของตลาด และสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และ
ความสัมพันธ์กับส�ำนักพิมพ์ที่มีต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมากกว่า 43 ปี ประกอบกับ Asia Books ถือครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดหนังสือภาษาอังกฤษในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทค่อนข้างมีข้อได้
เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับสภาวะการแข่งขันโดยรวม
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4. Marketing and Competition
1. Business Overview of the Market and Competition
The competition is not severe compared to other businesses in other industries. Moreover, the advantage of
the company is that the business has strength through its reputation in the publishing industry and prolonged
relationship with publishers for more than 43 years. In addition, Asia Books has a more than 70% market share
of the English books market in Thailand; as a result, the company fairly gains an advantage in competitive
circumstances.
2. Competitive Efficiency
The company’s competitive efficiency is high due to its holding more than 70% of the total market value
of the foreign book business in Thailand. Furthermore, the sale locations of more than 70 branches
nationwide provide the company with high efficiency in competing with its current rivals as well as with
additional competitors who may enter this market segment.

2. ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั มีขอ้ ได้เปรียบสูง สืบเนือ่ งมาจากการถือครองตลาดรวมของมูลค่าธุรกิจหนังสือภาษา
ต่างประเทศที่สูงมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดรวม และการมีจุดขายมากกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ จึงส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพสูงในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในปัจจุบัน และ/ หรือผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันเพิ่มในตลาดส่วนนี้
3. แนวโน้มสภาพการแข่งขันในอนาคต
แนวโน้มสภาพการแข่งขันยังคงไม่รุนแรงจนถึงปี 2558 หลัง AEC ที่มีการเปิดประเทศ การแข่งขันจะเริ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะตลาดการขายนิตยสารต่างประเทศ ที่จะมีผู้จัดจ�ำหน่ายจากประเทศใกล้เคียงอาจเข้ามาท�ำตลาดเปิดการ
ขายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการขยายตลาดของ Asia Books ออกไปยังตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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3. Future Competition Trends
The competition trend is forecasted to be not difficult until year 2015 or after the opening of the Thai market
to the AEC membership countries. Strong competition will then begin, particularly in the International
Magazine business for which the company is currently the sole distributor in Thailand. The distribution of
foreign magazines by neighbouring countries will probably expand across many countries. At the same time,
AEC membership is an opportunity for Asia Books to expand its market share abroad in the countries of
Southeast Asia.
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สินค้าของ บีเจซี

ตราสินค้าของ บีเจซี
กลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว

• สบู่แพรอท โกลด์
• สบูแ่ ละครีมอาบน�้ำ พฤกษานกแก้ว
• สบูแ่ ละครีมอาบน�้ำ
แพรอท เนเชอรัลการ์ด
• สบู่เหลวเดอร์มาพอน
• สบู่ ครีมอาบน�้ำ โรลออน
โฟมล้างหน้าผู้ชาย ตราพรอมมิส
• สบู่เหลวเดอร์มาพอน
• เครื่องส�ำอางค์ตราเบอร์ลี่ป๊อปส์

ผลิตภัณฑ์อาหาร
•
•
•
•
•
•
•

เทสโต
ปาร์ตี้
แคมปัส
ไบตี้
โดโซะ
น�้ำผลไม้การ์โตะ
ชาพร้อมดื่ม ตรา คิริน ทีเบรค

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวโดย
รูเบีย อุตสาหกรรม
• กาล่า (KA-LA)
• ไทยแลนด์ เดอลุกซ์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เซลล็อกซ์ จำ�กัด
•
•
•
•
•

เซลล็อกซ์
ซิลค์/เมโลน่า
เบลล์
แม็กซ์โม่
บีเจซี ไฮจีนิสท์

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิศวกรรม
•
•
•
•
•

BJCEngineering
BerliCrane
BJCStorage System
Bermatic
Berlitronic
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OUR BRAND

Brands We Own
Consumer Supply Chain
Personal Care Products:

• Parrot Gold Bar Soap and
Parrot Gold Shower
• Parrot Botanicals
Bar Soap & Shower Cream
• Parrot Natural Guard Soap,
Shower Cream, Roll On
and Foam
• Dermapon
• Promise Bar Soap,
ShowerCream, Roll On and
Foam For Men
• Berli Pops Cosmetics

Snack Food Products:
•
•
•
•
•
•
•

Tasto
Party
Campus
Bitee
Dozo
Kato
Kirin Tea Break

Personal Care Products under
Rubia Industries
• Ka-La
• Thailand Deluxe

Berli Jucker Cellox Limited
•
•
•
•
•

Cellox
Zilk
Belle
Maxmo
BJC Hygienist

Technical Supply Chain
Industrial and Trading Division
Engineering Department
•
•
•
•
•

BJCEngineering
BerliCrane
BJCStorage System
Bermatic
Berlitronic

ตราสินค้าที่ บีเจซี
ให้บริการทางการผลิต
กลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค
กลุ่มธุรกิจอาหาร
• Farmer John
• โอโนริ
• แอคทีเวีย

เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
• Wise
• คาลบี้
• เทสโต้

กลุ่มสินค้าและ
บริการทางบรรจุภัณฑ์
•
•
•
•
•
•
•
•

เบียร์ช้างคลาสสิค
เบียร์ช้างไลท์
เบียร์ช้างดราฟต์
เบียร์ช้างเอ็กซ์ปอร์ต
เบียร์เฟดเดอร์บรอย
เบียร์อาชา
เบียร์อาซาฮี
เบียร์เชียร์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไฮเนเก้น
ไทเกอร์
แม่โขง
แสงโสม
หงส์ทอง
เบลนด์ 285
เบลนด์ 285 ซิกเนเจอร์
บรั่นดีเมอริเดียน
สุราขาว
สปอนเซอร์
กระทิงแดง
แรงเยอร์
คาราบาวแดง
ซัน สปาร์ค
เอ็ม-150
สปาย
สเมอร์นอฟ
โออิชิ กรีนที
เอส โคล่า
สไปรท์
โค้ก

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อรายซ์
ไบรท์ตี้
แฟนต้า
เป็ปซี่
อาร์ซี โคล่า
อาร์ซี รอยัล
ไวตามิ้ลค์
โซดาช้าง
น�้ำดื่มช้าง
แบรนด์
วีต้า
เบซซ์
เฮลซ์ บลู บอย
โอวัลติน
เนสกาแฟ
แม่ประนอม
ง่วนเชียง
โรซ่า
ภูเขาทอง
ช้อยส์
พันท้ายนรสิงห์
อ.ส.ร.
แม็กกี้
แม็กซ์ชัพ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชาวเกาะ
แม่พลอย
นมอัดเม็ดชี-คาว
หยั่น หว่อ หยุ่น ตราเด็กสมบูรณ์
แม่ครัว
ฉลากทอง
ปลาหมึก
สินธุ์สมุทร
ไฮนซ์
เบสท์ ฟู้ดส์
ยู เอฟ ซี
แม่ศรี
ตะไคร้
ม้าบิน
ไฮ-คิว
สุขุม
ดอยค�ำ
อิมพีเรียล
ทิพรส
ต้ากี่ หยั่น หว่อ หยุ่น
ศรีราชาพานิช
สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์
มรดก
เอ็กซ์โซติก ฟู้ด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brighty
Fanta
Pepsi
RC Cola
RC Royal
Vitamilk
Chang Soda Water
Chang Water
Brand’s
Veta
Bezz
Hale’s Blue Boy
Ovaltine
Nescafe`
Mae Pranom
Nguan Chiang
Roza
Golden Mountain
Choice
Pantai Norasingh
Or Sor Ror
Maggi
Maxchup
Chao Koh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mae Ploy
She-Cow
Yan Wal Yun - Deksomboon
Mae Krua
Gold Label
Squid
Sinsamut
Heinz
Best Foods
UFC
Mae Sri
Takrai
Mabin
Hi-Q
Sukhum
Doikam
Imperial
Tiparos
Takee Yan Wal Yun
Sriraja Panich
Suree Interfoods
Moradok
Exotic Food
Pure Foods
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Brands We Serve
Consumer Supply Chain
Personal Care Products:
Food Products
• Farmer John
• Onori
• Activia

Jacy Foods SDN BSD
• Wise
• Calbee
• Tasto

Packaging Supply Chain

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chang Classic Beer
Chang Light Beer
Chang Draught Beer
Chang Export Beer
Federbrau Beer
Archa Beer
Asahi Beer
Cheers Beer
Heineken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiger
Mekhong Whisky
Sangsom Whisky
Hong Thong Whisky
Blend 285 Whisky
Blend 285 Signature
Meridian Brandy
White Spirit
Sponsor
Krating Daeng
Wrangyer
Carabao Dang
Sun Spark
M-150
Spy
Smirnoff
OISHI Green Tea
est COLA
Sprite
Coke
Arise
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เพียวฟู้ดส์
น�้ำปลาตราหอยนางรม
ช้อนทอง
ตราเกษตร
เทสโก้
กิฟฟารีน
พิชัย
โลโบ้
กุ๊กทอง
แม่จินต์
อร่อยดี
เทสต์ เนอร์วาน่า
โกลเด้นแพน
ซันซอส
ชั่งทอง
ฉั่วฮะเส็ง
ตราน�ำ้ ใจ
ราชา
ตรากุ้ง
แกรนด์ มอนเต้
วิทยาศรม
ซาร่า
เพ็ญภาค
เวชพงศ์
หมอเส็ง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตราปืนไขว้
ซุปเปอร์เซฟ
ลีดเดอร์ ไพรซ์
กุ้งไทย
เพ็นต้า
พ่อขวัญ
ดีดี
ไทยดีไลท์
กู๊ดไลฟ์
องค์การเภสัชกรรม
สวนจิตรลดา
ดี7
นีโอสุกี้
ซิลเวอร์เลค วินยาร์ด
เนเจอร์ริช
น�้ำปลาตราหอยเป๋าฮื้อ
วิลเลจ ฟาร์ม
โคฟี่
มองต์ เฟลอ
บริ๊งค์
ไวต้ามิคซ์
โทฟุซัง
ฮอกไกโด
นางร�ำ
เจ๊เล็ก

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กอไผ่
ตรามือที่ 1
เล้งเฮง
สะเด็ด
รสแซ่บ
มิคาโด้
ไทยเฮอร์ริเทจ
ไทย เอ. ดี.
ที. เอ. เอส.
สก๊อต
จินเจน
แรม
เซ-วี-ญ่า
เมกาเชฟ
ทานตะวัน
ควีน
ชบา

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว
บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำ�กัด
•
•
•
•
•

สบู่เดทตอล
สบู่เบบี้มายด์
สบู่เอว่อน
เครื่องส�ำอางเอว่อน
เครื่องส�ำอางนีเวีย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เครื่องส�ำอาง นาทริฟ
ซูกัส
คลอริฟินซี
สวีท เพอร์เฟค
เด็นเทียม
คิดดี้ช้อยส์
เดอร์มิส
ดร.สมชาย
แอคเน่ เอด
บิ๊กซี
นีออน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เซลล็อกซ์ จำ�กัด
•
•
•
•
•
•

เทสโก้
คุ้มค่า
เอโร่
เซฟแพค
ท้อปส์
แฟร์ ไพรซ์ ดีลักซ์ซอฟท์

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล
• Wise
• Calbee
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oyster Fish Sauce
Chon Thong
Kaset Brand
Tesco
Giffarine
Pichai
Lobo
Cook Thong
Mae Jin
Aroy-d
Taste Nirvana
Golden Pan
Sun Sauce
Chang Thong
Chua Ha Seng
Nam Jai Brand
Rajah
Tra Koong
Grand Monte
Vidhyasom
Sara
Penpark
Vejpong
Morseng

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waugh’s Curry
Super Save
Leader Price
Kung Thai
Penta
Por Kwan
Dede
Thai Delight
Good Life
GPO
Suanjitladda
D7
Neo Suki
Silverlake Vineyard
Naturich
Abalone Brand
Village farm
Cofe
Mont Fleur
Blink
Vitamix
Tofusan
Hokkaido
Thai Dancer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J-Lek
Kor Pai
Hand Brand NO 1
Leng Heng
Saded
Rossab
Mikado
Thai Heritage
Thai A.D.
T. A. S.
Scotch
Jinjane
Ram
Sevilla
Megachef
Tantawan
Queen
Chabaa

Personal Care Products under
Rubia Industries
•
•
•
•

Dettol
Babi Mild
Avon
Nivea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natriv
Sugus
Corifin C
Sweet Perfect
Dentium
Kiddy Choice
Dermist
Dr.Somchai
Acne aid
Big C
Neon

•
•
•
•
•
•

Tesco
Khumka
Aro
Savepak
Tops
Fair Price Deluxe Soft

Berli Jucker Cellox Limited

International Business Group
BJC International
• Wise
• Calbee

ตราสินค้าที่ บีเจซี
เป็นผู้จัดจำ�หน่าย
กลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค
กลุ่มธุรกิจอาหาร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นมยูเอชที จิตรลดา
โกโก้ ดัทซ์
ที-เบรค
กาโต๊ะ
คูลโคโค่
โดล
แอคทีเวีย
Red Bull
Three Ladies Cook
F&N
Carnation
Nestle-Bear Brand
Mama
Thantawan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Want Want
Yappy
Dozo
Hale’s blue boy
Crown 99
Meridian
Dutchmill
Bireley
ARS
Kirin

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ • Haidylena
• Hugel
ฝ่ายเวชภัณฑ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M
Ansell
Astellas Pharma
Bharat Serums and Vaccines
Bio Sidus
BPL
Boryung Biopharma
CCM Pharma
CJ Corp.
Chokdee
Daito
Dr. Willmar Schwabe
Eurodrug
GPO
Fountain Health

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyomark Pharma
Nirma
Owen Mumford
Pharmathen
Pierre Fabre
SciGen
SMB Technology
Synthon
Teijin
Taiko
Venus Remedies
Will Pharma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaketsuken
Lyomark Pharma
Micro Lab
Nirma
Owen Mumford Pharmathen
Pierre Fabre
SciGen
SK Chemicals
SMB Technology
Synthon
Teijin
Taiko
Venus Remedies
Will Pharma
Chokdee
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Brands we represent
Consumer Supply Chain
Food Products

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UHT Chitralada
Cocoa Dutch
Tea Break
Kato Fruit
Kool Koko
Dole
Activia
Red Bull
Three Ladies Cook
F&N
Carnation
Nestle-Bear Brand
Mama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thantawan
Want Want
Yappy
Dozo
Hale’s blue boy
Crown 99
Meridian
Dutchmill
Bireley
ARS
Kirin

Health Care Supply Chain
Pharmaceutical Division

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M
Astellas Pharma
Bharat Serums and Vaccines
Bio Sidus
BPL Boryung Biopharma
CCM Pharma
CJ Corp.
Daito
Dr. Willmar Schwabe
Eurodrug
Fountain Health
Haidylena
Hugel
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ฝ่ายการแพทย์

• AGFA Healthcare
• ALOKA -HITACHI Co.,Ltd
• ANGIOTECH
Pharmaceuticals,Inc.
• Array corporation
• AC INTERNATIONAL
• ANT
• BARCO
• BARD International, Inc.
• BIEN AIR SURGERY
• BRUMABA
• BIODYNE (CELLPREP)
• CAREFUSION
• CUSTOMED
• CHATTANOOGA
• CORUSFIT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSZ
Davinci Surgery
DITER
EBM Technologies USA LLC
EUCATECH AG
GAMMEX, Inc.
HOLOGIC, Inc.
HITACHI, Inc.
HUNTLEIGN
KLS Martin
KONAN
LONGXIN
LAERDAL
LISA
LEICA
MEDTRON AG
MEDIFA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDITOUCH
MODERNSOLID
MMM
MAGSTIM
NEUROLOGICA Corporation
OPTOVUE
OCULUS
QIAGEN
RADIM DIAGNOSTICS
(SPRINT LAB)
RICHARD WOLF
SERIAL MULTIVISION PTE LTD
SHIMADZU Corporation
SONOSITE, Inc.
SUPERSONIC IMAGINE, Inc.
SCHWARZER
SHD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TERARECON
TECHNIDATA
TOMTEC
WR Medical Electronics
ZOLL MEDICAL Corporation
Ahlstrom Specialties
Cincinnati Sub-Zero  
CISA Products, Inc.
Diter Eletroniikka OY
Electro Medical System S.A.
Imperial
Lumenis
The Magstim Company Ltd.
KLS Martin Group
Medigloves
Microtex
P.M.A. and Medical
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Medical Division

• AGFA Healthcare
• ALOKA -HITACHI Co.,Ltd
• ANGIOTECH
Pharmaceuticals, Inc.
• Array Corporation
• AC INTERNATIONAL
• ANT
• BARCO
• BARD International, Inc.
• BIEN AIR SURGERY
• BRUMABA
• BIODYNE (CELLPREP)
• CAREFUSION
• CUSTOMED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHATTANOOGA
CORUSFIT
CSZ
Davinci Surgery
DITER
EBM Technologies USA LLC
EUCATECH AG
GAMMEX, Inc.
HOLOGIC, Inc.
HITACHI, Inc.
HUNTLEIGN
KLS Martin
KONAN
LONGXIN
LAERDAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LISA
LEICA
MEDTRON AG
MEDIFA
MEDITOUCH
MODERNSOLID
MMM
MAGSTIM
NEUROLOGICA Corporation
OPTOVUE
OCULUS
QIAGEN
RADIM DIAGNOSTICS
(SPRINT LAB)
• RICHARD WOLF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERIAL MULTIVISION PTE LTD
SHIMADZU Corporation
SONOSITE, Inc.
SUPERSONIC IMAGINE, Inc.
SCHWARZER
SHD
TERARECON
TECHNIDATA
TOMTEC
WR Medical Electronics
ZOLL MEDICAL Corporation
AC International Srl.
Ahlstrom Specialties
Carefusion
Chattanooga Group Inc.

•
•
•
•

Protextra (Dr. Boo)
Saha-Boonthong
Schaerer Mayfield
Union Micronclean

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ฝ่ายเครือ่ งเขียนและไลฟ์สไตล์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M
Double A
Stabilo
UHU
ซัมซุง
โซนี่
อิเล็คทรอลักซ์
เอชทีซี
แอลจี
ชาร์ป
เจบีเอล

• โอลิมปัส
• พานาโซนิค

แผนกวิศวกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACL
AKAPP
Albany
Erskine
Fairbanks
Fenner
Hoppecke
Hitachi
iWind
J.D.N
Kelley
Kuhnezug
Kuli
Raynor

•
•
•
•

Siemens
Schneider
Swisslog
Yale

แผนกอุตสาหกรรมการพิมพ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGFA
Founder
HP Indigo
Jetrix
Luscher
Macdermid
Quote & Print
Screen
Taopix
Technova
Vutek
Xitron

• P.M.A. and Medical
Protextra (Dr.Boo)
• Richard Wolf GmbH
• Saha-Boonthong
• Schaerer Mayfield
• Union Micronclean

•
•
•
•
•

LG
Sharp
JBL
Olympus
Panasonic

Technical Supply Chain
Stationery & Life Style Division

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB Mauri
Adichem
Anhui Tiger Biotech
ANC Enzyme
Amtech
Bakels
Berry Pharma (Iprona)
Biosearch Life
Biospectrum
Blue Wave Marine
Brad Chem
Chao Khun Agro Products
Climax
Cosmetochem
Daesung
Decas Botanical Synergies
Dole

•
•
•
•
•
•
•
•

Kelley
Kuhnezug
Kuli
Raynor
Siemens
Schneider
Swisslog
Yale

140

• Cincinnati Sub-Zero-CISA
Products, Inc.
• CISA Products, Inc.
• Diter Eletroniikka OY
• Electro Medical System S.A.
• Huntleigh Healthcare
• Imperial Intuitive Surgical Inc.
(da Vinci)
• Laerdal Medical AS
• Leica Microsystems (Schweiz) AG
• Lisa Laser Product OHG
• Lumenis
• The Magstim Company Ltd.
• KLS Martin Group
• Medigloves
• Microtex

•
•
•
•
•
•
•
•

3M
Double A
Stabilo
UHU
Samsung
Sony
Electrolux
HTC

Enginering Department
ACL
AKAPP
Albany
Erskine
Fairbanks
Fenner
Hoppecke
Hitachi
iWind
J.D.N
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• DSM Food Specialties
• DuPont
• DuPont Nutrition and Health /
Danisco
• Dutch Cocoa
• Emerald Kalama Chemicals
• Elco
• Feed Addition
• Firmenich
• Ingredia
• InnoVactiv
• IOI Loders Croklaan
• Isocell
• IMCD Group Jingjiang Hongtai
• Kee-Seal
• Kemira ChemSolutions
• King Industries

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucas Meyer Cosmetics
Majulah
Metal Working
Novus International
Nutrilink
Petroferm Inc.
Phode
R.T. Vanderbilt
Rieke Corporation
Rubia Industries
Sachtleben
Solanic
Syral
Tate & Lyle
The Innovation Company
The Malt Company
Thermphos

•
•
•
•

Tri-K
United Coconut
Yunehing FOS
Fermipan R Yeast
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Graphics Division
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGFA
Founder
HP Indigo
Jetrix
Luscher
Macdermid
Quote & Print
Screen
Taopix
Technova
Vutek
Xitron

Specialties Division
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB Mauri
Adichem
Anhui Tiger Biotech
ANC Enzyme
Amtech
Bakels
Berry Pharma
Biosearch Life
Biospectrum
Blue Wave Marine
Brad Chem
Chao Khun Agro Products
Climax
Rieke Corporation
Rubia Industries

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sachtleben
Shandong Dongyue
Stratum Nutrition
Syral
Tate & Lyle
The Malt Company
Thermphos
Tri-K
United Coconut
Unipex Innovations
Yunehing FOS
Fermipan R Yeast

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประจ�ำปี 2555
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องในปี 2555 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (บีเจซี) ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ประกอบการก�ำหนดทิศทางและการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงภัยให้กับ บีเจซี และช่วยในการขับเคลื่อนให้
การด�ำเนินงานของ บีเจซี บรรลุตามเป้าหมาย
ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้
1. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้ง คุณมนัส มนูญชัย (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ) และ
คุณโฆษิต สุขสิงห์ (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค) เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555
2. จัดให้มีการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่อง ประกันภัยน�ำ้ ท่วมของ บีเจซี ส�ำหรับปี 2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2555 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงื่อนไขและความคุ้มครองมีความเหมาะสม สมเหตุ
สมผล และเป็นที่ยอมรับได้
3. จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งเป็นรายไตรมาส และติดตามประเมินผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณา
จากรายงานการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บีเจซี มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
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RISK MANAGEMENT COMMITTEE REPORT 2012
Under the situation of the continuing global economic slowdown in 2012, Berli Jucker Public Company Limited
(the Company) and the group company (BJC) has realized the importance of risk management and internal control as
tools to determine the business direction and operations as well as to provide immunity against risk to BJC and to assist
in motivating BJC’s operations to achieve its goals.
In 2012, the Risk Management Committee (the Committee) performed its duties assigned by the Company’s Board
of Directors and in accordance with the Committee’s charter. The summary of the work performed is as follows:
1. Considered and proposed to the Board of Directors the appointments of Mr. Manus Manoonchai (Senior Vice
President International Business Group) and Mr. Kosit Suksingha (Senior Vice President Technical Supply Chain)
as additional members of the Committee effective from March 6th, 2012.
2. Arranged a special meeting to consider the flooding insurance policy of BJC on March 19th, 2012, in order to
consider any issues related to flooding to ensure that the terms and conditions as well as the coverage were
adequate, reasonable and acceptable.
3. Conducted risk management on a quarterly basis as well as continuous monitoring and assessment of risk
management by considering the risk management report of each business unit in order to ensure that BJC had
managed risks adequately and appropriately.
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4. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า บีเจซี ได้จดั ท�าแผนการบริหารความเสีย่ งและด�าเนินนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดรับกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 มีนาคม 2556
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4. Encouraged compliance with relevant laws and applicable regulations and the requirements of the Securities
and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).
The Committee considers and deems that BJC prepare risk management plans and follow those plans
continuously and effectively by conforming to good corporate governance as well as adequate internal control and
suitability for the business.

(Mr. Aswin Techajareonvikul)
Chairman of Risk Management Committee
March 4th, 2013

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่สำ� คัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่น�ำเสนอนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเนื่องมาจากอุบัตภิ ัย ภัยธรรมชาติ และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ
ของบริษัทมีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงจากความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการเติบโตขององค์กร
บริษัทและกลุ่มบริษัท (บีเจซี) มีการด�ำเนินธุรกิจที่หลากหลาย มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบให้ บีเจซี ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในด้าน
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ได้ทนั ต่อการเจริญเติบโตขององค์กรและความซับซ้อนของธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจนไม่สามารถ
สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
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Risk Factors
Berli Jucker Public Company Limited (the Company) realizes the importance of risk management which is an essential
tool to enable a corporation to achieve its goals. The Company has a Risk Management Committee which is responsible
for proposing risk management policy and its framework in order to realize and grasp the importance of practical risk
management. In addition, the Company has a Business Continuity Management Steering Committee which is responsible
for defining policy and procedure on sustaining business and minimizing the impact of emergencies, natural catastrophes
and other unexpected circumstances.
The Company’s business operation is faced with uncertain circumstances whose significant risks can be
summarized as follows:

1. Strategic Risks
Risks from Human Resources Preparation to Accommodate Business Growth
The Company and the BJC Group (BJC)’s business diversity resulting from investment in new business and
continuous overseas investment expansion may render BJC unable to develop employee capabilities, both in expertise and
experience, sufficiently to accommodate business growth and increased business complexity as well as recruit sufficient
employees to serve its increased business demand.
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การบริหารความเสี่ยง
•
•
•

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง โดยปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านและการประเมิน
ผลงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน
ด�ำเนินโครงการพัฒนาผู้น�ำ เพื่อเตรียมการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บีเจซี จะมีผบู้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพและเพียงพอรองรับต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจของ บีเจซี
อย่างต่อเนื่อง
วางแผนการเตรียมบุคลากรในระยะยาวอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับผู้บริหารระดับสูงผ่านระบบผู้สืบทอดต�ำแหน่ง พนักงานผู้มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่นผ่าน
ระบบ Talent Manager และการรับพนักงานใหม่ เพื่อการเตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคตผ่านระบบ
Management Trainee เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้น�ำรุ่นใหม่ในการสานต่อความเจริญเติบโตทางธุรกิจของ
บีเจซี อย่างต่อเนื่อง
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Risk Management
•
•
•

Continuously developing Human Resource Management by improving the performance appraisal and
evaluation system, including the compensation package Pay for Performance using clearly specified
Key Performance Indicators.
Executing the Corporate Leadership Development Program to develop a new generation of leaders and
implementing the Individual Development Plan to ensure that BJC has quality executives for serving its
continuous business growth.
Planning to ensure the career growth opportunities of employees through the Succession Plan for high
level management, through Talent Management for employees with high competency and great potential,
and through Management Trainee programs for newly recruited employees. These will develop a new
generation of leaders for serving BJC’s continuous business growth.

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

การผลิตของ บีเจซี จะสามารถท�ำได้เมื่อมีอุปทานของวัตถุดิบอย่างเพียงพอในแต่ละช่วงเวลาส�ำหรับการผลิต
แต่เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพภูมิอากาศ อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบให้วัตถุดิบ
หลักบางประเภทที่จ�ำเป็นต่อการผลิต เกิดการขาดแคลนและราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
บีเจซี อย่างมาก

การบริหารความเสี่ยง
•
•
•
•
•

ติดตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
วางแผนการจัดซื้อทั้งในด้านปริมาณ และราคาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รวมทั้งบริหาร
การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คัดเลือกผู้ขายเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และจัดหาผู้ขายรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ขายหลักในปัจจุบัน
พัฒนาการผลิตโดยใช้วตั ถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพและใช้วตั ถุดบิ ทางเลือกอืน่ เพือ่ ทดแทน รวมทัง้ เตรียมการรับมือ
ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนหรือการผันผวนด้านราคา
ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น โดย บีเจซี ไม่มีนโยบายใน
การด�ำเนินการค้าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก�ำไร
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2. Operational Risk
2.1 Risks from Raw Materials Shortages and Rising Prices

BJC’s production is dependent on a sufficient supply of raw materials in each production period. However,
the world economic crisis, weather conditions, accidents and natural catastrophes may cause shortages and rising
prices in the major types of raw materials with significant impacts on BJC’s production costs.

Risk Management
•
•
•
•
•

Tracking the movement of raw material prices closely.
Planning procurement in terms of quantity and price appropriately in order to obtain a unit cost reduction,
and administrating the storage of goods and raw materials at the appropriate levels.
Selecting vendors suitable to be long-term business partners and sourcing new suppliers continuously
to prevent the risk of raw materials shortages from current major vendors.
Developing production by using materials effectively and having alternative materials available as
substitutes in order to cope with shortages or price fluctuations.
Using financial derivatives to hedge risks from rising prices of raw materials. However, BJC has no
intention of holding financial derivatives for trading purposes.
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2.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
ปัจจุบัน บีเจซี ยังคงขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ไปลงทุน รวมถึงประเทศคู่ค้า การเปลี่ยนแปลง
ด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ บีเจซี อาจมีผลกระทบ
ต่อรายได้และก�ำไรจากการลงทุนในต่างประเทศนั้นด้วย

การบริหารความเสี่ยง
•
•
•

ศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านกฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ด้านภาษี รวมถึงปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ
มีการจัดท�ำการสอบทานธุรกิจ และการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการด�ำเนินงานและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบบริหารค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานประจ�ำต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกไปปฏิบัติงานต่าง
ประเทศ
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2.2 Risks on Overseas Investments
BJC is continually expanding its overseas investments. Therefore, risks on these investments could arise
from several factors in the target countries such as changes in economic circumstances, with business partners, in
politics, in investment promotion policies and criteria, in law and tax regulations, and in other related factors as well
as through the fluctuation of foreign currencies, etc.
Events related to these risks may be significant in particular countries and may impact revenues and profits
obtained from BJC’s foreign investments.

Risk Management
•
•
•

Studying and analyzing in detail laws, government policies and tax issues as well as other related factors
in order to assess the effects on the business.
Conducting in-depth analysis, feasibility studies and due diligence prior to making any investment decision.
Developing personal competency in order to support the expansion and overseas investments, including
the improvement of overseas remuneration packages to encourage employees to work overseas.

2.3 ความเสีย่ งจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในกลุม่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของผลการด�ำเนินงานของบริษทั
จากการที่บริษัทมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ใหม่ๆ การซื้อหรือการควบรวมกิจการ และการร่วมลงทุน ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น มีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
ของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
•
•
•

จัดโครงสร้างตามประเภทกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจต่อเนื่อง ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน

148

2.3 Risks from the Company’s Performance being Part of BJC Group’s Performance
The Company has continuously expanded investment in new business, both domestic and overseas, as well as
investment in new related business, mergers and acquisitions, and joint ventures. Such business expansion has unavoidably
linked the Company’s performance to that of BJC Group companies. However, Group companies are facing risks arising
from the nature of business, including volatile economic circumstances, rises in raw material prices, increased number of
competitors and compliance with laws and regulations, etc. These could affect the Company’s performance and financial
status.

Risk Management
•
•
•

Structuring the business in each supply chain with more streamlining and operational efficiency in order
to enable efficient identification and management of each supply chain’s risks.
Studying the investment expansion in similar or related business for added value, lower costs and greater
competitiveness in the world market.
Focusing on good corporate governance and management approaches on which to base sustainable
business growth.
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
จากการที่ บีเจซี มีการน�ำเข้าวัตถุดิบและสินค้ารวมถึงการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ท�ำให้ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยหากเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ จะส่งผลต่อต้นทุนของ
บีเจซี ในขณะที่หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บีเจซี อย่างมีนัยส�ำคัญ

การบริหารความเสี่ยง
•

บีเจซี มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน อาทิ การซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านรายจ่ายและรายรับที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางการเงินของ บีเจซี ด้วย

149

3. Financial Risks
3.1 Risks from Currency Exchange Fluctuations
BJC’s revenues and expenditures are predominantly in Thai baht. However, some of them are related to foreign
currency exchange due to the import of raw materials and export of finished goods. Foreign currency exchange risk is
therefore unavoidable and its fluctuation will significantly impact on BJC’s financial performance.

Risk Management
•

Managing foreign currency exchange risk through financial instruments, i.e. forward contracts, in order
to minimize the impact of foreign currency fluctuations on BJC’s revenues and expenses. Nevertheless,
such risk management shall comply with BJC’s financial policy.

3.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
จากการที่ บีเจซี มีแผนขยายธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จึงจ�ำเป็นต้องมีการระดมเงินทุนเพือ่ ใช้ในการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ บีเจซี จะต้อง
เผชิญกับการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ต้นทุนทางการเงินของ บีเจซี สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ และจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงินทีอ่ าจ
ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ บีเจซี ประสงค์จะกู้ยืมเงิน บีเจซีมีแนวทางที่ดำ� เนินการ ดังนี้
•
•
•

ทบทวนโครงสร้างหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยพิจารณาปรับ
เปลี่ยนสัดส่วนหนี้ในทั้งสองส่วนดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เงิน
ทุนของ บีเจซี รวมทั้งสภาวะและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap โดยค�ำนึงถึงความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงทางด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของ บีเจซี
ศึกษาทางเลือกในการกูย้ มื ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ช่วยในการบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับ
ธุรกิจ โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกันนโยบายทางการเงินของ บีเจซี
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3.2 Risks from Interest Rate Fluctuations
As BJC has been continuously expanding its operations, funding from financial institutions or debenture issuance is
essential for project expansions. Hence, it is unavoidable for BJC to encounter fluctuation in market interest rates, which
finally may impact on the cost of BJC’s funds.

Risk Management
•
•
•

Periodically reviewing and monitoring its interest rate structure of outstanding loans, both fixed
and floating rates, in order to balance BJC‘s fund requirements and market situations.
Managing the risks through financial instruments, i.e., Interest Rate Swaps, in order to minimize the
impact of interest rate fluctuations and mitigate costs and interest rate risks.
Keep looking for all possible funding channels in order to manage costs of funds.
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ความเสี่ยงจากการประกาศใช้กฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
บีเจซี มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายจากภาครัฐ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการหลาย
หน่วยงาน อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.อาหารและยา พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 เป็นต้น ทั้งนี้ การประกาศใช้กฎหมายหรือ
ข้อบังคับต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ความเชือ่ มัน่ และชือ่ เสียงของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่เคยมีกรณีพพิ าท
ใดๆ ที่ส�ำคัญจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง
•
•
•

มีหน่วยงานให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ บีเจซี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้ขายสินค้า รวมถึงสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณภาพของสินค้าให้กับพนักงาน ตลอดจนเปิดช่องทางการรับแจ้ง
ปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
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4. Compliance Risk
Risks from the Issue of Laws and Regulations affecting Business Operation
BJC is responsible for complying with statutory rules and regulations issued by various authorities such as the
Consumer Protection Act, Food and Drug Act, the Liabilities for Damages Arising from Unsafe Products Act B.E. 2551 (2008)
(the Product Liability Act) and Notification of National Anti-Corruption Commission: Concerning Principles and Methods
of Preparing Revenue and Expense Accounts of Project between Individual/Company and Government Agencies B.E.
2554 (2011), etc. In addition, the government may issue laws and regulations which may affect BJC’s business operation,
confidence and reputation. However, BJC has never had any significant dispute arising from the aforesaid issues because
BJC has a good relationship with its customers.

Risk Management
•
•
•

Establishing a unit to be responsible for providing advices, recommendations and opinions on various
issues in connection with laws and regulations to ensure that BJC’s operations are in compliance therewith.
Continuously developing products and building strong relationships with customers and suppliers as
well as communicating to create understanding and awareness on the quality of products to employees,
including opening channels to deal with any problems and complaints.
Directing the board of directors, executives and staff to comply with Code of Conduct; Good Practice
on Law Compliance to enhance the business operation transparency.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1

โครงสร้างการถือหุ้น

(ก) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

รายชื่อ
1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
7. PHILLIP SECURITIES PTE LTD
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
10. ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
ยอดรวม

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,112,704,820
78,430,100
44,463,400
33,150,500
29,083,400
29,078,900
27,000,000
16,540,800
15,679,700
15,604,000
1,401,735,620

70.064
4.939
2.800
2.087
1.831
1.831
1.700
1.042
0.987
0.983
88.264
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SHAREHOLDING STRUCTURE AND
MANAGEMENT STRUCTURE

1

Shareholding Structure

(a) Names and percent of the top 10 major shareholders as of August 27, 2012

Shareholder
1. TCC Holding Company Limited
2. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
3. Thai NVDR Company Limited
4. Bualuang Long-Term Equity Funds 75/25
5. Bualuang Long-Term Equity Funds
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
7. PHILLIP SECURITIES PTE LTD
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9. Bualuang Flexible RMF
10 Social Security Office (2 Portfolio)
Total

Number of
Shares

%

1,112,704,820
78,430,100
44,463,400
33,150,500
29,083,400
29,078,900
27,000,000
16,540,800
15,679,700
15,604,000
1,401,735,620

70.064
4.939
2.800
2.087
1.831
1.831
1.700
1.042
0.987
0.983
88.264

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

(ข) รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ
การก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

254,951,450

25.50

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

254,574,750

25.46

3. ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

489,906,880

48.99

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
รวมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 70.064 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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(b) Detail of major shareholder with holding company or controlling influence over the Company’ s policy or operation
as following:
TCC Holding Company Limited: Investment Company

Number of
Shares

%

1. Mr. Chroen Sirivadhanabhakdi

254,951,450

25.50

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

254,574,750

25.46

3. TCC Group International Limited

489,906,880

48.99

Major Shareholder

As of August 27, 2012 Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi, Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi and TCC Group International
Limited holding own 70.064% of the Company’ s total issued and paid up capital.

2 โครงสร้างการจัดการ
2.1 โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการบริหาร
4) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) คณะจัดการ

1) คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 ก�ำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ�ำ จ�ำนวน 12 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ จ�ำนวน 3 ท่าน
บริษทั มีกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อ 16
ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่ม
เติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับที่ 2
และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)
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2. Management Structure
2.1 The Company’s management structure consists of
1) Board of Directors
2) The Audit Committee
3) The Executive Board
4) The Nomination and Remuneration Committee
5) The Risk Management Committee
6) The Management Board

1) Board of Directors

According to Article 13 of Articles of Association of the Company specifies that the Company must have a Board of
Directors which consists of no less than 5 persons. The Board of Directors shall elect a director to be the Chairman, and
may elect a Vice Chairman as they see fit and no less than half of them shall have residency in the Kingdom of Thailand
At present, the Board of Directors consists of 15 directors of which 12 directors are non-management directors,
or do not serve as consultants who are not entitled to receive monthly remuneration and 3 directors are members of the
Management and Executive Board and serve as consultants, entitling to receive monthly remuneration.
There are 5 qualified independent directors, totaling one-third of the total members of Board of Directors in compliance
with Article 16 of the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor .28/2551 Re: Application for and
Approval of Offer for sale of Newly Issued Shares. Additional Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory
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กรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริตในรอบปี
ที่ผา่ นมา (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทจ�ำนวน 15 ท่าน ดังนี้
		
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี				
ประธานกรรมการ
								
ประธานกรรมการบริหาร
		
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี			
รองประธานกรรมการ
		
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (1)			
กรรมการบริษัท
								
รองประธานกรรมการบริหาร
								
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ			
กรรมการบริษัท
								
รองประธานกรรมการบริหาร
								
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา				
กรรมการบริษัท
								
รองประธานกรรมการบริหาร
								
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร				
กรรมการบริษัท
								
กรรมการบริหาร
								
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2)		
กรรมการบริษัท
								
กรรมการบริหาร
								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
								
กรรมการผู้จัดการใหญ่
								
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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Board No. Tor Jor 4/2552 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification
of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 15/2554 Application of and Approval of Offer for Sale of Newly Issued
Shares(No.5). All directors have no criminal records in relation to financial fraud during the past year. A personal and
professional biography of each individual director is set out in Attachment 1 of Form 56-1, which the company provides for
submission to the government sectors.
As of December 31st 2012, the 15 Board of Directors comprises of:
		
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi 		
Chairman
							
Chairman of the Executive Board
		
2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Vice Chairman
(1)
Director
		
3. Mr. Chaiyut Pilun-owad 		
							
Vice Chairman of Executive Board
							
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
		
4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab 		
Director
							
Vice Chairman of Executive Board
							
Risk Management Committee Member
		
5. Mr. Prasert Maekwatana 		
Director
							
Vice Chairman of Executive Board
							
Risk Management Committee Member

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (3)		
						
						
						
9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (4)		
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี 			
						
11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (5)		
						
12. นายสุวิทย์ เมษินทรีย			
์
						
						
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ		
						
14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช		
						
15. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ (6)
						
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ (7)		

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
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6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai		
							
							
		
7. Mr. Aswin Techajareonvikul (2)		
							
							
							
							
		
8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul (3)
							
							
							
							
		
9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (4)		
		
10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi 		
							
		
11. Mr. Prasit Kovilaikool (5)			
							
		
12. Mr. Suvit Maesincee 			
							
							

Director
Executive Director
Risk Management Committee Member
Director
Executive Director
Chairman of Risk Management Committee
President
Chief Executive Officer
Director
Executive Director
Member and Secretary to Nomination and Remuneration
Committee member
Senior Executive Vice President
Director
Director
Executive Director
Director
Chairman of Audit Committee/ Independent Director
Director
Audit Committee Member/ Independent Director
Nomination and Remuneration Committee member
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หมายเหตุ
(1) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้น
จากต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(2) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ประชุมเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
(3) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เนื่องจากมีภารกิจมากมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
(5) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึง่ ได้พน้ จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป
6) พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(7) นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนนายชินวัฒน์ ทองภักดี ที่ขอลาออกจากต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
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13. Mr. Weerawong Chittmittrapap 		
							
		
14. Ms. Potjanee Thanavaranit 		
							
		
15. Police General Krisna Polananta (6)
							
		
Mrs. Kamonwan Sivaraksa (7)		

Director
Audit Committee Member/ Independent Director
Director
Independent Director
Director
Audit Committee Member/ Independent Director
Company Secretary

Remarks
(1) Mr. Chaiyut Pilun-owad was appointed Chairman of Nomination and Remuneration Committee in replacement of Mr. Staporn
Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2013 held on
January 22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.
(2) Mr. Aswin Techajareonvikul was appointed Chief Executive Officer by the resolution of the Board of Directtors Meeting No. 6/2012
held on August 9th, 2012, effective from August 9th, 2012 onwards.
(3) Mrs. Thapanee Techajareonvikul was appointed Member of Nomination and Remuneration Committee in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting
No. 1/2013 held on January 22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.
(4) Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi was resigned from the position to Executive Director of the Executive Board with effective from
May 2nd, 2012 onwards
(5) Mr. Prasit Kovilaikool was appointed Chairman of Audit Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed away
and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd, 2012, effective
from February 23rd, 2012 onwards.
(6) Police General Krisna Polananta was appointed Director, Independent Director and Audit Committee Member in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012
held on February 23rd, 2012, effective from February 23rd, 2012 onwards.
(7) Mrs. Kamonwan Sivaraksa was appointed company secretary in replacement of Mr. Chinanawat Thongpakdee, who resigned
from the company secretary by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 7/2012 held on November 8th, 2012,
effective from November 1st, 2012 onwards.

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และ
มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
และมีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty)
โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประการ คือ
(1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
(2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
(4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
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Duly Authorized Directors
Two directors jointly sign and affix with company’s seal, excluding Mr. Prasit Kovilaikool, Mr. Weerawong Chittmittrapap,
Mr. Suvit Maesincee, Ms. Potjanee Thanavaranit and Police General Krisna Polananta.

Scope of Authority of the Board of Directors
Article 24 of Articles of Association of the company specifies that the Board of Directors shall be responsible for
the company’s businesses and perform their duties in conformity with the laws, the company’s objectives and the Articles
of Association as well as the resolutions of shareholder’s meetings, and are also authorized to carry on any activities as
proscribed in the Memorandum of Association or those related thereto.
Board of Directors (Fiduciary Duty) has responsibilities to govern and administer the corporate affairs for the best
interests of the shareholders by closely observing the following:
(1) Duty of Care: cautiously and carefully perform duties.
(2) Duty of Loyalty: perform duties with faithfulness and honesty.
(3) Duty of Obedience: strictly comply with the laws, the objectives, the Articles of Association and the resolution
of shareholder’s meetings.
(4) Duty of Disclosure: disclose accurate, complete and transparent information to the shareholders.
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีก�ำหนดการประชุมโดยปกติประจ�ำทุก 3 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาสเสร็จสิ้น และ
จะมีการประชุมเพิม่ ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรือ่ งทีส่ บื เนือ่ งจากการประชุมครัง้ ก่อน
ฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ
2 - 3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัท
แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม

ประธานกรรมการ

5/7

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

3/7

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการ

7/7

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการ

7/7

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการ

7/7

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
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Performance of the Board
The Board meets every quarter of the year with the completion of quarterly financial statements and additional meetings
may be held as necessary. Agenda items are explicitly set ahead of time, incorporating outstanding matters from previous
meetings. The Company Secretariat Division issues meeting notices along with the agendas and supporting documents
ahead of the meeting date to allow enough time for directors to study them. Each meeting takes around two to three hours.
The Chairman shall chair the Board meeting and there shall be written records of the minutes of the meeting issued afterwards
and approved minutes shall be kept on file for any future examination required by the Board and relevant parties.
During 2012, the Board of Directors held 7 meetings, outline below shows the details of attendance of each director:

Position

Number of
attendance (Times)

Chairman

5/7

Vice Chairman

3/7

3. Mr. Chaiyut Pilun-owad

Director

7/7

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab

Director

7/7

5. Mr. Prasert Maekwatana

Director

7/7

Directors
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

รายชื่อกรรมการบริษัท

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

7/7

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการ

7/7

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการ

6/7

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

1/7

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

5/7

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการ

7/7

12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการ

3/7

13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการ

7/7

14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการ

6/7

15. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

กรรมการ

7/7
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Directors

Position

Number of
attendance (Times)

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Director

7/7

7. Mr. Aswin Techajareonvikul

Director

7/7

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul

Director

6/7

9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

Director

1/7

10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi

Director

5/7

11. Mr. Prasit Kovilaikool

Director

7/7

12. Mr. Weerawong Chittmittrapap

Director

3/7

13. Mr. Suvit Maesincee

Director

7/7

14. Ms. Potjanee Thanavaranit

Director

6/7

15. Police General Krisna Polananta

Director

7/7
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การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการอบรม

-

-

-

-

-

-

-

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 41/2004

-

2/2003

-

-

-

-

-

-

-

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

89/2007

Executive Director Course

BJC/2004

(EDC)

-

Monitoring the Quality of Financial

-

Reporting (MFR)

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Financial Institutions Governance

-

Program (FGP)

-

Finance for Non-Finance Directors

-

(FND)

-

Role of the Compensation

-

Committee (RCC)

-

Role of the Chairman

-

Program(RCP)

BJC/2004

Audit Committee Program (ACP)

-

Director Accreditation

DCP Refresher Course (DCP-Re)

-

Program(DAP)

Director Certification Program (DCP)

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

รายชื่อกรรมการ
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Attendance of Training Courses by Thai Institute of Directors (IOD)
The Company encourages directors to participate in various training courses arranged by different organizations,
particularly the Thai Institute of Directors (IOD), in its attempt to continuously enhance director’s skills.

Training Courses
Executive Director Course

(EDC)

Monitoring the Quality of Financial

Reporting (MFR)

Financial Institutions Governance

Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors

(FND)

Role of the Compensation

Committee (RCC)

Role of the Chairman

Program (RCP)

Audit Committee Program (ACP)

Director Accreditation

Program (DAP)

DCP Refresher Course (DCP-Re)

Director Certification Program

(DCP)

Directors

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

2. Khunying Wanna Sirivadbhanabhakdi

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

3. Mr. Chaiyut Pilun-Owad

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab 41/2004

-

2/2003

-

-

-

-

-

-

-

89/2007

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

5. Mr. Prasert Maekwatana

หลักสูตรการอบรม

Executive Director Course
(EDC)
Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR)
Financial Institutions Governance
Program (FGP)
Finance for Non-Finance Directors
(FND)
Role of the Compensation
Committee (RCC)
Role of the Chairman
Program (RCP)
Audit Committee Program (ACP)
Director Accreditation
Program (DAP)

Executive Director Course
(EDC)

Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR)

Financial Institutions Governance
Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors
(FND)
Role of the Compensation
Committee (RCC)
Role of the Chairman
Program (RCP)

Audit Committee Program (ACP)
Director Accreditation
Program (DAP)

DCP Refresher Course (DCP-Re)

Director Certification Program
(DCP)

Directors

DCP Refresher Course (DCP-Re)
Director Certification Program
(DCP)

รายชื่อกรรมการ

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

26/2003 2/2006

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

95/2007

-

-

-

21/2009

-

-

-

-

-

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

46/2004

-

10/2004

-

-

-

10/2004

-

-

-

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

46/2004

-

10/2004

-

-

-

10/2004

-

-

-
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Training Courses

6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai

26/2003 2/2006

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Mr. Aswin Techajareonvikul

95/2007

-

-

-

21/2009

-

-

-

-

-

8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul

46/2004

-

10/2004

-

-

-

10/2004

-

-

-

9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

-

-

BJC/2004

-

-

-

-

-

-

-

10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi

46/2004

-

10/2004

-

-

-

10/2004

-

-

-
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หลักสูตรการอบรม

Executive Director Course

Executive Director Course

-

-

-

-

-

1/2012

-

-

-

-

-

-

-

-

17/2002

-

-

-

-

86/2010

-

-

(EDC)

Monitoring the Quality of Financial

-

-

2/2011 16/2012

(EDC)
Monitoring the Quality of Financial

Reporting (MFR)

Financial Institutions Governance

-

-

Reporting (MFR)
Financial Institutions Governance

-

-

Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors

0/2000

-

Program (FGP)
Finance for Non-Finance Directors

-

-

(FND)
Role of the Compensation

-

32/2010 13/2006 4/2007

(FND)
Role of the Compensation

-

-

Committee (RCC)
Role of the Chairman
Program (RCP)

11/2004

-

Committee (RCC)

86/2010

Role of the Chairman

-

Program (RCP)

15. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์

Audit Committee Program (ACP)

-

60/2006 37/2011

-

-

-

-

-

2/2011 16/2012
-

Audit Committee Program (ACP)

-

15. Police General Krisna Polananta

Director Accreditation

-

14. Ms.Potjanee Thanavaranit

Program (DAP)

41/2005

13. Mr. Suvit Maesincee

DCP Refresher Course (DCP-Re)

-

12. Mr. Weerawong Chittmittrapap

-

11. Mr. Prasit Kovilaikool

Director Certification Program
(DCP)

Directors

Director Accreditation

-

-

-

11/2004

-

-

-

12. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 0/2000

-

-

-

-

-

-

-

-

1/2012

13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

-

-

-

-

-

-

60/2006 37/2011

32/2010 13/2006 4/2007

14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 17/2002

-

Program (DAP)

41/2005

-

DCP Refresher Course (DCP-Re)

-

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

Director Certification Program
(DCP)

รายชื่อกรรมการ
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Training Courses

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิก
อีกอย่างน้อย 2 คน ซึง่ ทัง้ หมดมาจากการแต่งตัง้ ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละ
คนต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้
เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจแต่งตัง้ กรรมการตรวจ
สอบที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกก็ได้
กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)
คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และด้วยความช�ำนาญ เพื่อสอบทาน ตรวจตรา กระบวนการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ
เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั มีกรรมการตรวจสอบหนึง่ คนเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
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2) The Audit Committee
The Charter of the Audit Committee stated that the Audit Committee shall be comprised of Chairman of the
Audit Committee and two more members of the Board, each of whom shall satisfy the independence and financial literacy
requirements of the notification of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and the notification of the Stock
Exchange of Thailand (“SET”)
At present, the Audit Committee comprises of 4 members, each member is subjected to a their Director term.
A retiring member is eligible for re-election.
All of the Audit Committee members possess relevant qualifications required by the Notification of Capital Market
Supervisory Board No. Tor Jor 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares. (Additional
Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 4/2552 Application for and Approval of
Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 15/2554
Application for and Approva of Offer for Sale of Newly Issued Shares No.5).
The Audit Committee shall provide its oversight responsibilities with respect to the Company’s accounting, auditing
and financial reporting processes, the scope and responsibilities include to ensure that the audit is conducted in an
effective and efficient manner, to assess the risk of material misstatements and determines specific audit procedures as
well as to ensure the effective communication among the Board of directors and Executive Vice President Group Finance
and Accounting, Internal Auditor, Audit Committee Member and external auditor.
Mr. Suvit Maesincee, a member of the Company’s Audit Committee, has extensive experience in performing the
duty of auditing the financial statements.
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หมายเหตุ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (1)		
		
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ				
กรรมการตรวจสอบ
		
3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (2)				
กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วาม
								
รูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ใน
								
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
(3)		
		
4. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการตรวจสอบ
		
นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิร			
ิ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ
(1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป
(2) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินแทน
นายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(3) พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึง่ ได้พน้ จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป
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Remarks Mr. Suvit Maesincee has extensive experience in performing the duty of auditing the financial statements in replacement
of Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Nomination and Remuneration Committee
Meeting No. 1/2012 held on February 22nd ,2012, effective from February 22nd ,2012 onwards.

As of December 31st ,2012, the Audit Committee comprises of 4 members as follows:
Chairman of the Audit Committee
		
1. Mr. Prasit Kovilaikool (1)		
		
2. Mr. Weerawong Chittmittrapap 		
Audit Committee Member
(2)
Audit Committee Member (Audit Committee Member with
		
3. Mr. Suvit Maesincee 			
							
expertise and experience to ensure the accuracy and
							
credibility of the financial statement)
(3)
Audit Committee Member
		
4. Police General Krisna Polananta
		
Mr. Prasit Wacharachaiphonsiri		
Secretary of the Audit Committee
Remarks
(1) Mr. Prasit Kovilaikool was appointed Chairman of Audit Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed away
and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd ,2012, effective
from February 23rd ,2012 onwards.
(2) Mr. Suvit Maesincee has extensive experience in performing the duty of auditing the financial statements in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Nomination and Remuneration
Committee Meeting No. 1/2012 held on February 22nd ,2012, effective from February 22nd ,2012 onwards.
(3) Police General Krisna Polananta was appointed Audit Committee Member, in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed
away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd ,2012,
effective from February 23rd ,2012 onwards

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) และตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายงานทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายการดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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Scope and Responsibilities of the Audit Committee
The Audit Committee performs its duties as specified by the Notification of the Stock Exchange of Thailand (SET)
on the Scope and Responsibility of the Audit Committee B.E. 2551 (which is amended by the SET on the Qualifications
and Scope of Authority of the Audit Committee (the Second Amendment B.E. 2552) and as specified in the Company’s
Audit Committee’s charter can be shown as follows:
1) Review and ensure that the Company’s financial statements are accurate and sufficient
2) Review and ensure that the Company has appropriate and effective internal controls and internal audit systems,
ensure independence of internal audit department, approve the appointment, transfer or terminate the head of internal audit
department or other units responsible for internal audit
3) Ensure that the Company complies with the laws related to securities and exchange as well as the SET regulations
and laws related to the Company’s businesses.
4) Consider, select and nominate an independent person to act as an auditor of the Company and propose
remuneration package for the selected person, as well as attend the meeting with the auditors without the presence of the
Management Board at least once a year.
5) Consider related transactions that may have conflict of interests to ensure that the Company complies with the
laws and SET regulations as well as are reasonable and best benefit the Company
6) Prepare the Audit Committee’s Report and disclose in the Company’s Annual Report, which must be signed by
the Chairman of the Audit Committee and include the following information:
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
8. ด�ำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด�ำเนินการส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(a) Opinion on the accuracy, completeness and reliability of the financial statements;
(b) Opinion on the sufficiency of the Company’s internal control system;
(c) Opinion on the compliance with the Securities and Exchange laws or the SET regulations and laws related
to the Company’s businesses;
(d) Opinion about the appropriateness of the auditor;
(e) Opinion about items that may have conflict of interests;
(f) Meetings and attendance of the Audit Committee members;
(g) Opinions or observations of the Audit Committee performing its duties according to the charter
(h) Report other issues that shareholders and general investors should be acknowledged of under the scope of
its duties and responsibilities assigned by the Board of Directors
7) Other assignments assigned by the Board of Directors
8) Perform its duties as required by laws, the Notification of Securities and Exchange Commission (SEC) and the
Notification of the SET

Responsibilities of the Audit Committee
In the case that the Audit Committee has been informed by the auditor about suspicious behaviors of directors,
managers or persons who are responsible for business operation of the company, which may violate Second Paragraph
of Section 281, Paragraph two, Section 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 or 313 of the Securities and Exchange Act B.E.
2535, it is to investigate the case and submit a preliminary report to the SEC and the auditor within 30 days of the date it
was informed.
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�ำดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี และควรจัดประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2555 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด (ผู้สอบบัญชี) และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการตรวจสอบ

5/6

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการตรวจสอบ

6/6

4. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ (2)

กรรมการตรวจสอบ

4/4
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Upon finding or having doubt about the following actions or transactions, which may significantly affect the financial
position and performance of the company, the Audit Committee must report such events to the Board of Directors in order
to find remedy within a time period deemed appropriate by the Audit Committee.
(1) Transactions which may cause conflict of interests;
(2) Frauds or irregular events or material flaws to the internal control system; and
(3) Violation of law pertaining to SEC, the regulations of SET, or other laws related to business operation of the company.
Should the Board of Directors or management fail to remedy within the due course as specified by the Audit Committee; a
member of the Audit Committee shall report such issues to SEC or SET.

Performance of the Audit Committee

The Charter of Audit Committee specifies that the Audit Committee Meeting should be held at least 4 times per
annum and the auditor meeting should be held without the presence of the management at least once a year.
In 2012, the Audit Committee held 6 meetings and 5 of them were for the ordinary matters with the Management
Board, Internal Audit and the Company’s Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited. An extraordinary
meeting with auditors without management attendance was held once. The attendance of each member is shown below:
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หมายเหตุ
(1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป
(2) พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึง่ ได้พน้ จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป

3) คณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารมีกรรมการจ�ำนวนทัง้ สิน้ 9 ท่าน ซึง่ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทีแ่ สดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด และไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษทั มาจัดท�ำเป็นแผนงานของบริษทั เพือ่ น�ำ
มาปฏิบตั ิ ติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปและรายงานถึง
กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ด�ำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการบริหารจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
		
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี			
ประธานกรรมการบริหาร
		
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท		
รองประธานกรรมการบริหาร
		
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ		
รองประธานกรรมการบริหาร
		
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา			
รองประธานกรรมการบริหาร
		
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร			
กรรมการบริหาร
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Committee Members
1. Mr.Prasit Kovilaikool (1)
2. Mr. Weerawong Chitmittrapap
3. Mr. Suvit Maesincee
4. Police General Krisna Polananta (2)

Position
Director and Chairman of the
Audit Committee
Director and Audit Committee
Member
Director and Audit Committee
Member
Director and Audit Committee
Member

Number of attendance
(Times)
4/4
5/6
6/6
4/4

Remarks
(1) Mr. Prasit Kovilaikool was appointed Chairman of Audit Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed away
and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd, 2012, effective
from February 23rd, 2012 onwards.
(2) Police General Krisna Polananta was appointed Audit Committee Member, in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed
away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd, 2012,
effective from February 23rd, 2012 onwards.

		
		
		
		
		

6.
7.
8.
9.

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล		
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล		
นายสุวรรณ วลัยเสถียร			
นายปณต สิริวัฒนภักดี			
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์			

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เนือ่ งจากมีภารกิจมาก มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอ�ำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จาก
สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน เพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
การด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
5. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย
การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะจัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง และการลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตาม
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
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3) The Executive Board
The Charter of the Executive Board Committee states that the Executive Board shall consist of Chairman and at
least 2 more members of which all members shall be elected to the board from the meeting of the Management Board.
At present the Executive Board consists of 9 members . Each of whom possesses the necessary qualifications as
stated in the requirements of the Notification of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and all of them have
not been served as the Independent Director of the Company.
The Executive Board translates the policy formulated by the Board of Directors into corporate plans that will be
implemented, monitored and ensured that the operating results are in line with the policy, solving operational problems,
and reported to the Board of Directors the activities and actions performed by the Executive Board.
As of December 31st ,2012, the Executive Board comprises of 9 members as follows:
		
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi		
Chairman of Executive Board
		
2. Mr. Chaiyut Pilun-owad 			
Vice Chairman of Executive Board
		
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab		
Vice Chairman of Executive Board
		
4. Mr. Prasert Maekwatana			
Vice Chairman of Executive Board
		
5. Mr. Sithichai Chaikriangkrai		
Executive Director
		
6. Mr. Aswin Techajareonvikul		
Executive Director
		
7. Mrs. Thapanee Techajareonvikul		
Executive Director
		
8. Mr. Suvarn Valaisathien			
Executive Director
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6. ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้น ๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2555 ตามวาระปกติจัดขึ้นจ�ำนวน 7 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร
แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
7. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
8. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี
		
		

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

5/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
0/2
5/7

9. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi		
Mrs. Kamonwan Sivaraksa		

Executive Director
Secretary to the Executive Board

Remarks Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi was resigned from the position to Executive Director of the Executive Board with effective
from May 2nd ,2012 onwards

Scope of Responsibilities of the Executive Board
The resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 9/2010 held on November,11th , 2010 approved the amendment
of the Charter of the Executive Board in order to comply with Good Corporate Governance principles. The amendment is
effective from November,11th , 2010 onwards. The authority and the scopes of responsibilities of the Executive Board
are as follows:
1. Prepare and propose the business policy, goals, operating plans, business strategy and budget for approval by
the Board of Directors
2. Formulate business plan, budget and management authorities for approval by the Board of Directors
3. Control and direct the Company’s activities according to the business policies, goals, operational plans, business
strategies and budgets as approved by the Board of Directors
4. Approve the budgets for investments or other operations, borrowings and credit application from financial institutes,
loan extension and being guarantor for normal business practices transactions of the Company’s regular transaction and
operating benefits according to the Company’s objectives and within the budget limit specified by the Board of Directors
5. Set corporate organizational structure and administration authority that covers details about recruitment, hiring,
transfer, training and termination of employees in the management team or top executives, and sign in hiring contract as
specified by the Board of Directors
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หมายเหตุ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เนื่องจากมีภารกิจมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

4) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท
ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 1
ท่าน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านจะพ้นต�ำแหน่ง เมื่อสิ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทในแต่ละ
สมัยของตน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสิ้นสุดวาระนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนกลับเข้าท�ำหน้าที่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอีกก็ได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีภารกิจในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และพิจารณาและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงพิจารณาก�ำหนดหลัก
เกณฑ์เฏณฑ์สำ� หรับก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับ
สูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
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6. Supervise and approve the Company’s business operations, appoint or assign one or many persons to act on
behalf of the Executive Board as deemed appropriate. The Executive Board can cancel, change or amend the authorities
7. Perform other duties as assigned by the Company’s Board of Directors

Performance of the Executive Board

The Executive Board Meetings were held 7 times in 2012 with the attendance of each member as per the following details:

Board Members

Position

Number of attendance (Times)

1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
2. Mr. Chaiyut Pilun-owad
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab
4. Mr. Prasert Maekwatana
5. Mr. Sithichai Chaikriangkrai
6. Mr. Aswin Techajareonvikul
7. Mrs. Thapanee Techajareonvikul

Chairman of Executive Board
Vice Chairman of Executive Board
Vice Chairman of Executive Board
Vice Chairman of Executive Board
Executive Director
Executive Director
Executive Director

5/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
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ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (1)		
		
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย			
์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(2)
		
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
							
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้น
จากต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(2) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากต�ำแหน่ง
เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ด�ำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด�ำเนินการส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
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Board Members

Position

Number of
attendance (Times)

8. Mr. Suvarn Valaisathien
9. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
10. Mr. Panot Sirivadhanabhakdi

Executive Director
Executive Director
Executive Director

7/7
0/2
5/7

Remarks Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi was resigned from the position to Executive Director of the Executive Board with effective
from May 2nd, 2012 onwards

4) Nomination and Remuneration Committee
According to the charter of Nomination and Remuneration Committee, the Committee shall comprise of a Chairman
and at least 2 members. All members are appointed by the Board of Directors and shall not be the Chairman of the Board
of Director.
At present, the Nomination and Remuneration Committee has a total of 3 members. 1 of them is the independent
directors. Each member is subjected to a their Director term. A retiring member is eligible for re-election
The scope of responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include nominating the persons with
the most appropriate qualifications to shareholders Meeting to be elected as the Director and considering and nominating
persons with the most appropriate qualifications to the Board of Directors for appointment as the President and Executives
Vice President. This includes proposing to the Board of Directors the criteria for the approval of the remuneration package

4. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์สำ� หรับการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั มีหลักเกณฑ์
ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ
5. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีและโบนัสประจ�ำปีให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่
ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีและโบนัสประจ�ำปีให้แก่พนักงานแล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสม
หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
8. พิจารณาก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรณีที่บริษัทจะท�ำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่
กรรมการและพนักงาน แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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for the President and top management from the level of Executives Vice President up. As to the approval of the remuneration
package for directors, it shall be proposed in the shareholders’ meeting for approval
Presently, the Nomination and Remuneration Committee has 3 members as follows:
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
		
1. Mr. Chaiyut Pilun-owad (1)		
		
2. Mr. Suvit Maesincee			
Nomination and Remuneration Committee Member
(2)
Nomination and Remuneration Committee Member
		
3. Mrs. Thapanee Tachachareonvikul
							
Secretary to Nomination and Remuneration Committee

Remarks
(1) Mr. Chaiyut Pilun-owad was appointed Chairman of Nomination and Remuneration Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon,
who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2013 held on January
22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.
(2) Mrs. Thapanee Tachachareonvikul was appointed Member of Nomination and Remuneration Committee in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting
No. 1/2013 held on January 22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.

Authority and Scope of Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
The Board of Directors’ meeting No. 7/2008 held on November 13th ,2008 resolved to amend the charter of the
Nomination and Remuneration Committee to better comply with the Corporate Governance principles.
The amendment became effective from March 1st , 2009. The scope of responsibilities of the Nomination and
Remuneration Committee are as follows:

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2555 จัดขึ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (1)
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (2)

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ
(1) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(2) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
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1. Perform all tasks specified by laws and notifications of the SEC and the SET as the responsibilities or the tasks
that the Nomination and Remuneration Committee shall perform;
2. Consider and nominate a person with the most appropriate qualifications to be elected as director at the Annual
General Meeting of shareholders;
3. Consider and nominate a person with the most appropriate qualifications to the Board of Directors for appointment
as the President and Executives Vice President level;
4. Consider and propose to the Board of Directors the criteria for the remuneration package for the level directors,
President and Executives Vice President up; and also regularly review remuneration policy to ensure that the Company’s
remuneration criteria are always updated and appropriate;
5. Consider and propose to the Board of Directors the annual remuneration and bonus for directors, President and
Executives Vice President level before proposing in the shareholders’ meeting for approval;
6. Consider and propose to the Board of Directors the criteria of an annual remuneration and bonus for employees;
7. Prepare a Report of the Nomination and Remuneration Committee for submission to the Board of Directors’
meeting when requested or as deemed appropriate;
8. Consider conditions in case the Company plans to offer Employee Stock Option Program (ESOP) and propose
to the Board of Directors’ meeting and/or shareholders’ meeting for approval
9. Perform other tasks assigned by the Board of Directors

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการน�ำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
		
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา				
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร				
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
5. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร				
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
6. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(1)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
7. นายสมพร ภูมิวัฒน์ 				
(2)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
8. นายมนัส มนูญชัย 				
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Performance of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee meetings were held 4 times in 2012, the details of attendance of
each member are as follows:

Committee Members

Position

1. Mr. Chaiyut Pilun-Owad (1)
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2. Mr. Suvit Maesincee
Nomination and Remuneration Committee Member
(2)
3. Mrs. Thapanee Tachachareonvikul Nomination and Remuneration Committee Member

Number of
attendance
(Times)
4/4
4/4
4/4

Remarks
(1) Mr. Chaiyut Pilun-owad was appointed Chairman of Nomination and Remuneration Committee in replacement of Mr. Staporn
Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2013 held on
January 22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.
(2) Mrs. Thapanee Tachachareonvikul was appointed Member of Nomination and Remuneration Committee in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting
No. 1/2013 held on January 22nd, 2013, effective from February 3rd, 2012 onwards.
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9. นายโฆษิต สุขสิงห์ (3)				
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต				
นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิร			
ิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) นายสมพร ภูมิวัฒน์ ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
(2) นายมนัส มนูญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ประชุม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
(3) นายโฆษิต สุขสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ประชุม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด�ำเนินการส�ำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญในระดับองค์กรเพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ ด้ าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม การลงทุน การเงินและ
พาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ก�ำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจทีส่ ามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และ
ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดท�ำรายงานของ
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5) The Risk Management Committee
The Charter of Risk Management Committee has determined that the Risk Management Committee comprises of
a chairman and at least two members appointed by the Board of Directors.
The Risk Management’s key responsibilities include proposing the policy and its framework so as to be the direction
of operation in the company’s group, encouraging the training, following the risks in order to realize and grasp the importance
of risk management together with practicability.
As of December 31st, 2012, the Risk Management Committee comprises of 10 members as follows:
		
1. Mr. Aswin Techajareonvikul		
Chairman of the Risk Management Committee
		
2. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab		
Risk Management Committee Member
		
3. Mr. Prasert Maekwatana		
Risk Management Committee Member
		
4. Mr. Sithichai Chaikriangkrai		
Risk Management Committee Member
		
5. Mr. Pattaphong Iamsuro			
Risk Management Committee Member
		
6. Mr. Terapon Kietsuranon		
Risk Management Committee Member
(1)
Risk Management Committee Member
		
7. Mr. Somporn Bhumiwat 		
(2)
Risk Management Committee Member
		
8. Mr. Manus Manoonchai
(3)
Risk Management Committee Member
		
9. Mr. Kosit Suksingha 			
		
10. Mr. Teera Werathamsathit		
Risk Management Committee Member
		
Mr. Prasit Wacharachaiphonsiri		
Secretary to the Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. ก�ำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่ก�ำหนดไว้แล้ว
5. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งประสบความส�ำเร็จทัง้ ในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide
Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้คณะจัดการและพนักงานให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ใน
แต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและด�ำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุน
การท�ำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ ผูบ้ ริหารความเสีย่ ง (Risk Manager)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนดให้ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในปี 2555 ตามวาระปกติจัดขึ้นจ�ำนวน 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
5. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร
6. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5
5/5
4/5
1/5
3/5
5/5
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Remarks
(1) Mr. Somporn Bhumiwat was resigned from the Member of Risk Management Committee with effective from December 31st, 2012
onwards.
(2) Mr. Manus Manoonchai was additionally appointed Member of Risk Management Committee by the resolution of the Board of
Directors Meeting No. 2/2012 held on March 6th, 2012, effective from March 6th, 2012 onwards.
(3) Mr. Kosit Suksingha was additionally appointed Member of Risk Management Committee by the resolution of the Board of
Directors Meeting No. 2/2012 held on March 6th, 2012, effective from March 6th, 2012 onwards.

Authority and Scope of Responsibilities of the Risk Management Committee

The Board of Directors’ Meeting No. 7/2008 held on November 13th, 2008 made a resolution to amend the charter
of the Risk Management Committee to better comply with the Good Corporate Governance principles. The amendment
became effective as of March 1st, 2009. The authority and scope of responsibilities of the Risk Management Committee
are as follows:
1. Perform all tasks specified in the related laws and notifications of the SEC and the SET as the responsibilities or
tasks that the committee shall perform.
2. Consider risk factors that have significant impact at the corporate level to ensure secure operations in all areas
and enhance the Company’s competitiveness through a production process that is safe and does not have adverse impacts
on health and the environment, investment, finance and commerce, laws and regulations. The mentioned factors shall be
considered when formulating policies that enable the Company to effectively analyze, assess and monitor the risk management
process before policies are proposed to the Board of Directors for approval.
3. Audit and ensure that the Company has sufficient, appropriate and effective risk management policies, and
prepare the report of the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors as deemed appropriate
or when requested.
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมพร ภูมิวัฒน์ (1)
8. นายมนัส มนูญชัย (2)
9. นายโฆษิต สุขสิงห์ (3)
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/5
4/5
4/5
5/5

หมายเหตุ
(1) นายสมพร ภูมิวัฒน์ ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
(2) นายมนัส มนูญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ประชุม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
(3) นายโฆษิต สุขสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ประชุม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

6) คณะจัดการ
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของทุกธุรกิจด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้มีคณะจัดการประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้น�ำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
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4. Formulate risk management strategies that are in line with the corporate risk management policies approved by
the Board of Directors, and analyze, assess and monitor the implementation of the risk management strategies and policies
5. Supervise and support enterprise wide risk management practices to achieve corporate success, encourage the
management and employees to have risk awareness for each related factors and consider such factors when making decisions
on resources utilization and other operations and support the Risk Management Subcommittee and/or Risk Manager
6. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors

Performance of the Risk Management Committee
The Charter of Risk Management committee has determined the meeting should be held 4 times. The Risk
Management Committee met 5 times in 2012 with the attendance of each member shown below:

Committee Members
1. Mr. Aswin Techajareonvikul
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab
Mr. Prasert Maekwatana
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
Mr. Pattaphong Iamsuro
Mr. Terapon Kietsuranon

Position
Chairman of the Risk Management
Committee
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member

Number of attendance
(Times)
5/5
5/5
4/5
1/5
3/5
5/5

คณะจัดการมีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการด�ำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้
จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือ
ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ณ ปัจจุบันคณะจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
		
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล			
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล			
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		
3. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร			
รองผู้จัดการใหญ่ / กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
		
4. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์			
รองผู้จัดการใหญ่ / กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
(1)
รองผู้จัดการใหญ่ / กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
		
5. นางวิภาดา ดวงรัตน์ 			
(2)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
		
6. นายมนัส มนูญชัย 			
(3)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท
		
7. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข 		
		
8. นายธีระ วีระธรรมสาธิต			
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
หมายเหตุ
(1) นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะจัดการแทนนายสมพร ภูมิวัฒน์ ซึ่งได้
พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
(2) นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะจัดการแทนนายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ ซึ่ง
ได้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
(3) นางสาวสุรรี ตั น์ ศิลป์สกุลสุข ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุม่ บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น คณะจัดการโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
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Committee Members
7. Mr. Somporn Bhumiwat (1)
8. Mr. Manus Manoonchai (2)
9. Mr. Kosit Suksingha (3)
10. Mr. Teera Werathamsathit

Position
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member
Risk Management Committee Member

Number of attendance
(Times)
3/5
4/5
4/5
5/5

Remarks
(1) Mr. Somporn Bhumiwat was resigned from the Member of Risk Management Committee with effective from December 31st, 2012
onwards.
(2) Mr. Manus Manoonchai was additionally appointed Member of Risk Management Committee by the resolution of the Board of
Directors Meeting No. 2/2012 held on March 6th, 2012, effective from March 6th, 2012 onwards.
(3) Mr. Kosit Suksingha was additionally appointed Member of Risk Management Committee by the resolution of the Board of Directors
Meeting No. 2/2012 held on March 6th, 2012, effective from March 6th, 2012 onwards.

6) The Management Board
To ensure that all operations move in line and in the same direction and support the business policies, targets,
business plans and strategies assigned by the Board of Directors, the management has appointed the management team,
comprising of a top executive of each business unit and chaired by the President. The Board of Directors shall elect a
director to be appointed as President.
The Management is responsible for managing all operations related to all business groups and directing the businesses
according to the business policies, targets, plans and strategies. The Management is also responsible for the overall
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะจัดการ
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการก�ำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจ�ำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้
กรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีส่ อดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับคณะจัดการของบริษทั อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของคณะจัดการของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ขณะทีค่ ณะจัดการ
ของบริษัทท�ำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแล
การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ คอยให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่กา้ วก่ายในการบริหารงานปกติประจ�ำวัน
โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
เป็นผู้ก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ผ่านค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยจะ
มีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั เพือ่ ให้แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่าง
การก�ำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้น�ำ ดูแลกรรมการ
มิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด
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performance, expense control and investment as approved in the annual plan by the Board of Directors, implementing
personnel management policy, solving problems or conflicts that may affect the Company and ensuring effective
communications with related persons.
Presently, the Management Board comprises of 8 top Management as follows:
		
1. Mr. Aswin Techajareonvikul 		
President and Chief Executive Officer
		
2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul		
Senior Executive Vice President
		
3. Mr. Pattaphong Iamsuro			
Executive Vice President / Consumer Supply Chain
		
4. Mr. Terapon Kietsuranon			
Executive Vice President / Healthcare Supply Chain
(1)
Executive Vice President / Packaging Supply Chain
		
5. Mrs. Vipada Duangratana 		
(2)
Senior Vice President / International Business Division
		
6. Mr. Manus Manoonchai 		
(3)
Senior Vice President / Group Accounting
		
7. Miss Sureerat Silpsakulsak 		
		
8. Mr. Teera Werathamsathit		
Senior Vice President / Group Human Resources
Remarks
(1) Mrs. Vipada Duangratana was appointed Management Board Member by the resolution of the Board of Directors Meeting
No. 1/2013 held on January 22nd, 2013 effective from January 1st, 2013. in replacement of Mr. Somporn Bhumiwat who retired
from December 31st, 2012 onwards.
(2) Mr. Manus Manoonchai, Senior Vice President, International Business Division was appointed Management Board Member by
the resolution of the Board of Directors Meeting No. 7/2011 held on December 22nd, 2011 effective from December 31st, 2011.
in replacement of Mr. Peter Emil Romhild who retired from January 1st, 2012 onwards.
(3) Miss Sureerat Silpsakulsuk, Senior Vice President, Group Accounting was appointed Management Board Member by the resolution
of Board of Directors Meeting No. 1/2013 held on January 22 nd, 2013 with effective from January 1, 2013 onwards

กรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ตาม
ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ฉบับที่ 5) ประกอบด้วย
		
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล				
กรรมการอิสระ
		
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ				
กรรมการอิสระ
		
3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย				
กรรมการอิสระ
์
		
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช				
กรรมการอิสระ
		
5. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์			
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแทน นายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นต�ำแหน่ง เนื่องจาก
ถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.15/2554 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ฉบับที่ 5) กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง
กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
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Separation of Responsibility between Board of Directors and Management Board
In order to segregate the duties on the Company’s policy determination from day-to-day operation management
as well as to be efficiently overseen and evaluated their performance by the directors, the roles and responsibilities of the
Board of Directors and the Management Board are clearly separated. The Board of Directors is responsible for formulating
policies and supervising policy implementation by the Management Board through various committees, namely the Audit
Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Executive Board and the Risk Management Committee.
The Management Board, meanwhile, is responsible for day-to-day operation management. The Chairman of the Board and
the President are therefore different persons, but both are directors of the Company. The Nomination and Remuneration
Committee is responsible for nominating qualified persons for the Board of Directors’ approval. In addition, the Board of
Directors is responsible for the succession plan for top executives of the Company, which is reviewed on an annual basis,
with support and advices of the Nomination and Remuneration Committee.
The Chairman of the Board is a non-executive director and is not involved in routine operations of the Company
in order to ensure that policy supervision and routine management are clearly separated. Moreover, the Chairman has
the leadership, oversee the directors not to be under the management’s influence, acting as the Chairman in the Board
of Directors and Shareholders’ meeting with fairness and efficiency as well as encourage and drive the attendees to vote
conducted by the Good Corporate Governance.
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของ กรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี �ำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
183

Independent Directors
The Company has 5 independent directors, equivalent to one-third of total directors this is in compliance with
the requirements as per the Notification of Capital Market Tor Jor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for
sale of Newly Issued Shares. Additional Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor
4/2552 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification of Capital Market
Supervisory Board No. Tor Jor 15/2554 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shaves (No.5). The
Company’s Independent Directors are as follows:
		
1. Mr. Prasit Kovilaikool			
Independent Director
		
2. Mr. Weerawong Chittmittrapap		
Independent Director
		
3. Mr. Suvit Maesincee			
Independent Director
		
4. Ms. Potjanee Thanavaranit		
Independent Director
		
5. Police General Krisna Polananta		
Independent Director
Remarks Police General Krisna Polananta was appointed Independent Director in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who
passed away and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd ,2012,
effective from February 23rd ,2012 onwards.

Qualifications of the Independent Directors
The Company had set out the standard qualifications of the Independent Directors to comply with the requirements
of the notification of the Securities and Exchange Committee Office No. Tor Jor 28/2551 Re: Application for and Approval
of Offer for Sale of Newly Issued Shares. Additional Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory Board
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มลี ักษณะอืน่ ใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้ ภายหลังได้รับการ
แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจ
ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีทบี่ คุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิดเผย
No. Tor Jor 4/2552 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification of
Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 15/2554 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares
(No.5) in which stated that the Independent Directors shall possess the following qualifications:
1. Their percentage of shareholdings must not exceed 1 % of all shares entitled to voting rights of the Company,
i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, or juristic entities in potential conflict with the Company. In this
regard, the shares owned by persons related to them shall be counted as theirs.
2. They must not now be nor ever have been involved as executives, employees, hired workers, salaried consultants,
or anyone with controlling authority of the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, associated
subsidiaries, or juristic entities in potential conflict with the Company, unless such association ended no less than 2 years
before.
However, the said forbidden attributes do not cover the independent directors who have been the government officials
or advisors of governmental sector who are the major shareholders or the persons with controlling authority.
3. They are not related by blood or registered as being parents, spouses, siblings, or spouses of the children of
the directors, executives, major shareholders, persons with controlling authority, or persons to be nominated as directors,
executives or persons of controlling authority in the Company or its subsidiaries.
4. They have no business relations with the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures,
or juristic entities in potential conflict with the Company in ways that might impair their independent judgment. They must
also not be nor have been major shareholders, directors other than independent directors, or executives of entities having
business relations with the Company, i.e. the parent company, its subsidiaries, its joint ventures, or juristic entities in potential
conflict with the Company, unless such association ended no less than 2 years.
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ข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
ข. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ค�ำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานสอบบัญชี หรือ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น

กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ
จากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระพบว่า นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในลักษณะของ
การเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และในปี 2555 ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
เป็นจ�ำนวนเงินเกินกว่าสองล้านบาท ท�ำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ.15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับที่ 5) แต่เนื่องจากนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่าง ๆ
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในประเทศไทย นอกจากนี้
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ ยังได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ อัน
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 8 ปี
185

The Term “business relationship” mentioned above includes any normal business transactions, rental or lease of
immovable properties , transaction relating to assets or services or grant or receipt of financial assistance through receiving
or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, including any other similar actions, which result in the Company
or its counterparty being subjected to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the
net tangible assets of the Company or twenty million baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness
shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions under the Notification of the
Capital Market Supervising Committee Re: Rules on Connected Transactions mutatis muntandis. The combination of such
indebtedness shall include indebtedness occurring during the course of one year prior to the date on which the business
relationship with the person commences.
5. They are not and have not been an auditor of the Company or the Company’s parent company, subsidiary,
associated company, or major shareholder, or of any of the person having power to control the Company, and not be and
have not been a substantial shareholder of, a person having power to control over, or a partner of any auditing firm or office
in which the auditor of the Company, or the Company’s parent company, subsidiary, or major shareholder, or the person
having power to control the Company is working, unless such an independent director has not been a person referred to
above for at least two years.
6. They are not and have not been a professional advisor, including legal or financial advisor who obtains fee more
than two million baht a year from the Company or the Company’s parent company, subsidiary, associated company, or
major shareholder, or from the person having power to control the Company, and not be and have not been a substantial
shareholder of, a person having power to control over, or a partner of any of such professional service provider firm or
office, unless such an independent director has not been a person referred to above for at least two years.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว และ
มีมติเป็นเอกฉันท์รบั รองคุณสมบัตขิ องนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ ว่าไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลนีแ้ ล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้แต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เป็น
เลขานุการบริษัทแทนนายชินวัฒน์ ทองภักดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และด�ำเนิน
การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

2.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
2.2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

1) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้
2) การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา
และเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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7. They are not directors appointed as representatives of directors of companies that are major shareholders or are
related to the major shareholders of the Company.
8. Not undertaking a business with similar nature or significant competition with the business of the person applying
for permission or a subsidiary companies, or not being a major partner of a partnership, or a director with involvement in
management, a hired worker, an employee, an advisor with regular payroll, or owning shares more than 1% of all shares
with voting right of to her companies with similar business undertaking or significant competition with the business of the
person applying for permission or subsidiary companies.
9. They have no other attributes that obstruct them from forming independent opinions. After having been appointed
as an independent director, with attributes as in the First to Ninth Paragraph, an independent director may be assigned by
the Board of Directors to take part in the collective decision making process of the company, principal company, subsidiary
companies, affiliated companies, subsidiary company in the same link, major shareowner, or person holding controlling
power of the company.
In the case where the person appointed as independent director has or used to have a business relationship or
provide professional services exceeding the value specified Clause 4 or Clause 6 of the first paragraph, the Company shall
be granted an exemption from such prohibition only it obtains the opinion from the company’s board of directors indicating
that, by taking into account the provision in Section 89/7, the appointment of such person does not affect performing of duty
and expressing of independent opinions. The following information shall be disclosed in the notice calling the shareholders
meeting under the agenda for the appointment of independent directors:
(a) The business relationship or professional service which makes such person’s qualifications not in compliance
with the prescribed rules.
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3) การแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะ
คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน (เว้นแต่ในกรณีที่วาระ
กรรมการที่ได้วา่ งลงนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ ) โดยบุคคลที่
เข้าแทน จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนตี้ อ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
4) การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบรอบก�ำหนดออกตามวาระได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษา
รายละเอียดตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท ที่ www.bjc.co.th โดยใน 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
5) คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำ โดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(b) The reason and necessity for maintaining or appointing such person as independent director.
(c) The opinion of the applicant’s board of directors for proposing the appointment of such person as independent
director.
For the purpose of Clause 5 and Clause 6 of the first paragraph, the term “partner” shall mean a person assigned
by an audit firm or a provider of professional service to sign on the audit report or the professional service report (as the
case may be) on behalf of such juristic person.

Professional Activities of an Independent Director
After considering the qualifications of the existing independent directors, the Company found that Mr. Weerawong
Chittmittrapap who was engaged as a professional advisor to the Company in the year 2012 and obtained over Two million
baht a year in fees, may not be in compliance with the requirements of the Notification of the Capital market No. Tor Jor
28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (which is amended by the Supervisory
Board No. Tor Jor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No.2 and the Notification
of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 15/2554 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued
Shaves No.5, because of such engagement and fee payments. However, the Company believes that Mr. Weerawong
Chittmittrapap is a suitable choice because of his extensive experience and knowledge. He is well-known and respected by
his peers, counterparts and clients as a highly qualified legal advisor, knowledgeable in several areas of the law and has had
a major role in assisting the Directors in implementing best corporate governance practices and transparency standards for
the company’s operations in Thailand. Additionally, Mr Weerawong Chittmittrapap has been carrying out his professional
duties with adherence to the principles of disclosure, care and loyalty and has not been involved in any businesses that
might cause any conflicts to the Company.

นอกจากนี้ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
จดทะเบียน หรือเป็นบุคคลที่ขาดลักษณะความน่าไว้วางใจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด
(3) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด�ำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมาย ในความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่
เป็นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
(4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก�ำหนดตามค�ำสั่งขององค์กรที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
(5) เคยต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�ำความผิดตาม ข้อ (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตาม (3)
(6) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการประพฤติผดิ ต่อหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง (Duty of Care)
และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าวของบุคคลอื่น
(7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระท�ำดังกล่าวของบุคคลอื่น
(8) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมทีเ่ ป็นการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุน หรือมีหรือเคยมีสว่ น
ร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าวของบุคคลอื่น
(9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอ�ำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการด�ำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส�ำคัญหรือปกปิดข้อความ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อ สํานักงานคณะกรรมการก�ำกับ
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The meeting of the Board of Directors No. 3/2553 has considered and complied with all the requirements and the
majority voted to approve the qualifications and limitations of Mr Weerawong Chittmittrapap, confident that they would not
cause any harm or affect his role as an Independent Director. The Company has also disclosed such information in the
Notification of the Annual General
Meeting for 2010 in the Agenda of “Election of the Directors” and as per the resolution of the Annual General Meeting
No. 1/2010 held on April 29th, 2010 resolved that Mr. Weerawong Chittmittrapap shall continue to serve as the Company’s
Independent Director.

The Company Secretary
The meeting of the Board of Directors No. 7/2555 held on November 8th, 2012 appointed Mrs. Kamonwan Sivaraksa
to be the Company Secretary in replacement of Mr. Chinnawat Thongpakkdee who resigned from the position to the Company
Secretary, effective from November 1st, 2012 onwards. The Company Secretary perform the necessary duties to comply
with the Securities and Stock Exchange Act B.E. 2535 (which is the fourth amendment) as well as to perform any other
duties as required by the Notification of Capital Market Supervisory Board.
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ตลาดทุน หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำในนามของตนเองหรือกระท�ำแทนนิตบิ คุ คล
หรือกิจการที่ตนมีอ�ำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าวของบุคคลอื่น
(10) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยีย่ งผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ
หรือการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
ทั้งนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 23/2553 เรื่อง แบบวิธีการ
แจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
6) หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี

2.2.2 วิธีการคัดเลือกผู้บริหาร
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2.2 Nomination of Directors and Executives
2.2.1 Criteria, Selection and Appointment of Director

1) Term of office According to Article 17 of Articles of Association of the Company, at least one-third of the directors
shall resign at the Annual General Meeting of Shareholders in the first year, followed by another one-third in the second year.
Random drawing shall be held to determine the directors to vacate the office in the first and second year after company
registration. In the following years, the directors who stay the longest in office shall resign but may be reappointed to the
Board of Directors for another term.
2) Nomination of a Director replacing the Directors who retire by rotation The Nomination and Remuneration Committee
shall nominate the appropriate persons to the Board of Directors for consideration before seeking approval by shareholders.
All shareholders have the authority and equal right to vote at the shareholders’ meeting for the appointment of a director.
3) Appointment of Director replacing vacancies position from other reasons than by rotation The Board of Directors
shall nominate a qualified person who is not falling into any categories that are prohibited by law (In case the vacancy
occurs when the term is less than two months, the Board of Directors shall nominate a person to the shareholders’ meeting
for appointment). The appointed director shall be in office only until the end of the term of the one he or she replaces.
In this case, the Board of Directors’ resolution on vacancy replacement shall consist of no less than three quarters
of the total remaining votes.
4) Director by the Shareholders’ Meeting The Company allowed one or a group of shareholders, with combined
shareholding proportion of five per cent of the total voting shares, to nominate a director replacing directors who retire
by rotation. The nomination was conducted prior to the annual general shareholders’ meeting date. Details about director

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยประเมินทั้งในด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถ และศักยภาพในการเป็นผู้น�ำ

2.3  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
2.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ส�ำหรับค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้อนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ จ�ำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้าน
บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำเดือน จ�ำนวน ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจ�ำปี จ�ำนวน
ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ มอบอ�ำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการก�ำหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่ วันที่ 1เมษายน 2551 เป็นต้น
มา และกรรมการจ�ำนวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจ�ำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ, นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
ในปี 2555 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสประจ�ำปี เป็นจ�ำนวน
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nomination are publicized on the Company’s website for shareholders to study. For the year, 2012, the Company allowed
the nomination of Directors from the shareholders staring from November 8th ,2012 to December 31st , 2012
5) Qualifications of the Nominees
According to the law, a director shall be a person who meets the following qualifications:
(1) Become sui juris
(2) Not being bankrupt, incapable or quasi-incompetent
(3) Never convicted crime related to assets in a fraudulent action
(4) Never been terminated from a government or private organization due to malpractices
In addition, a director shall not have the following restricted characteristics
(1) Become absolute receivership, bankrupt, incapable or quasi-incompetent
(2) Prohibited by the SET from acting as director, management or controlling person of listed company.
(3) Charged or convicted of a crime by any authorized agency for unfair practices in the sale of securities and/or
forward contract, also embezzlement or fraud arose from management executions.
(4) Restricted from holding a management position by an authorized foreign or international agency or organization.
(5) Convicted of a crime according to (3) or an equivalent illegal action according to (3).
(6) Reasonably believed to have acted or have acted improperly against to the codes of Duty of Care or Duty of Loyalty
to achieve the best benefit for that entity and its shareholders as a whole as director, management, or controlling person,
or having or having supported or has had an interest in or supported such improper behavior of another in similar actions.
(7) Reasonably believed to have acted or having acted in an untrustworthy manner or committed fraud, or has or
has had an interest in or supported such improper behavior of another in similar actions.
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เงินรวมทั้งสิ้น 16,050,589 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

โบนัส
ปี 2555

รวม

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (1)

-

-

-

-

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (1)

-

-

-

-

900,000

-

404,469

1,304,469

-

-

-

-

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

900,000

-

346,688

1,246,688

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

900,000

-

3,466,875

4,366,875

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2)

-

-

-

-

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (2)

-

-

-

-

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

900,000

-

-

900,000

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

900,000

-

-

900,000

11. นายสถาพร กวิตานนท์ (3)

80,173

48,103

-

128,276

3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (2)
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(8) Reasonably believed to act or has acted unfairly or has taken unfair advantage of a shareholder, or has or has
had an interest in or supported such improper behavior of another in similar actions.
(9) Reasonably believed to have concealed or have concealed actual financial standing or actual performance
of a listed company or a company that has made a public share offering, or intentionally presented false information, or
concealed facts in a document that must be disclosed to the public or submitted to SEC, whether in their own names or on
behalf of a juristic entity or a business over which they control the management of, or having supported another individual
in such actions.
(10) Reasonably believed to have neglected or have neglected supervisory duties of executives or controlling persons
of a listed company or the Company that has made a public share offering, in which he or she serves or has served as
a director, a management team member, or a controlling person including its subsidiaries, to prevent the Company from
violating the law or acting illegally or contrary to company objectives, company bylaw and shareholders’ meeting resolutions,
which could cause distrust on the capital market as a whole, or could harm the company’s reputation, status, or business
operation.
Deliberation of these qualifications must abide by the regulations stipulated in the Notification of the Securities and
Exchange Commission No. Kor Chor 8/2553, Determination of Untrustworthy Characteristics of Company Directors and
Executives, the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor 19/2553, Rules of Listing Names of persons
on Database of Directors and Executive of Securities Issuing Company and the Notification of the office of the Securities
and Exchange Commission No. Sor Chor 23/2553 Forms and Procedures for Filling of Changing Information on Issuing
Company Directors and Executives.

รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

โบนัส
ปี 2555

รวม

12. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (4)

900,000

460,862

567,026

1,927,888

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

900,000

180,000

360,000

1,440,000

14. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

900,000

180,000

450,000

1,530,000

15. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

900,000

-

254,238

1,154,238

16. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ (5)

768,103

153,621

230,431

1,152,155

รวม

8,948,276

1,022,586

6,079,727

16,050,589

หมายเหตุ
(1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา
(2) กรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจ�ำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้แก่
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
(3) นายสถาพร กวิตานนท์ ได้พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
(4) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึง่ ได้พน้ จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นไป
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6) Principles on the Appointment of Directors by the Annual General Meeting of Shareholders
The method for selection gives each shareholder one vote for each share held. Each shareholder must cast all their
votes for one or more candidates as they choose but cannot divide their voting right for any number of candidates. Final
results will be determined when the number of votes is counted for each nominated candidate with the winning candidates
those persons with the highest number of votes in descending order, until all vacant positions are filled.
In the case more than one candidate has received an equal number of votes, and there are not enough vacant
positions for all, the chairman of the meeting will call for another vote among these candidates to determine the winner(s)
of the final vacant position(s).

2.2.2 Method for Top Management Selection
The Nomination and Remuneration Committee will submit recommendations based on an evaluation of performance,
ability and leadership potential to the Executive Board and/or Board of Directors for their consideration.

2.3 Remuneration of Directors and Top Management
2.3.1 Monetary Remuneration as of 31 December 2012

(a) Remuneration of Directors
Remuneration of directors must, and can only, be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.
For the year 2012, the Annual General Meeting of Shareholders held on April 25th, 2012 approved the remuneration of
the directors, at the amount of not exceeding Baht 25 Million per annum which comprises of a monthly remuneration, at
the amount of not exceeding Baht 15 Million per annum, and a bonus, not to exceed Baht 10 Million per annum.
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(5) พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลตั้งแต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือ บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน มีจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
โดยได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือ บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ในปี 2555
ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
1) บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนที่ได้รับจ�ำนวน
660,000
บาท
2) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนที่ได้รับจ�ำนวน
2,577,000
บาท
3) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนที่ได้รับจ�ำนวน
2,400,000
บาท
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
1) บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนที่ได้รับจ�ำนวน
480,000
บาท
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
1) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนที่ได้รับจ�ำนวน
2,577,000
บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี

จ�ำนวนราย

เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)

2555
2554

7
8

48.11
62.25
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The decision is at the discretion of the Nomination and Remuneration Committee and Chairman of the Board in
accordance to stipulations and rates of remuneration of each director according to their position and responsibilities.
Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intention not to accept any
remuneration beginning on April 1st, 2008. Three other directors who received a monthly salary or monthly consultancy
fee are not entitled to receive remuneration as directors. These included Mr. Thirasakdi Nathikanchanalap, Mr. Aswin
Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul.
In 2012, the directors received monetary remuneration, including bonuses totaling Baht 16,050,589 The monetary
remuneration paid to each director is shown below:

Boards Members

Remuneration paid to
Board of
Audit
Director
Committee

Bonus for
2012

Total

1. Mr.Charoen Sirivadhanabhakdi (1)

-

-

-

-

2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi (1)

-

-

-

-

900,000

-

404,469

1,304,469

-

-

-

-

900,000

-

346,688

1,246,688

3. Mr.Chaiyut Pilun Owad
4. Mr.Thirasakdi Nathikanchalab (2)
5. Mr.Prasert Maekwatana

2.3.2 ค่าตอบแทนอื่น
(ก) เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี

จ�ำนวนราย

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
(ล้านบาท)

2555

7

1.89

2554

8

2.92

(ข) โครงการ Employee Stock Option Program และการออกแบบและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)
บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบของการเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ) ตามโครงการ BJC ESOP 2012 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติของผู้บริหารของบริษัทให้มีความ
ตั้งใจในการท�ำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้
ยากให้ท�ำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี

2555

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
จ�ำนวนราย แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย)

4

1,899,600

อายุ

5 ปี

ราคาเสนอขายต่อ อัตราการใช้
หน่วย
สิทธิ

0 บาท

1:1

ราคาการใช้
สิทธิ(บาท /
หน่วย)

40.46
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Boards Members
6. Mr.Sitthchai Chaikriangkrai

Remuneration paid to
Board of
Audit
Director
Committee

Bonus for
2012

Total

900,000

-

3,466,875

4.366.875

7. Mr.Aswin Techajareonvikul (2)

-

-

-

-

8. Mrs.Thapanee Techajareonvikul (2)

-

-

-

-

9. Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi

900,000

-

-

900,000

10. Mr.Panot Sirivadhanabhakdi

900,000

-

-

900,000

11. Mr.Staporn Kavitanon (3)

80,173

48,103

-

128,276

12. Mr.Prasit Kovilaikool (4)

900,000

460,862

567,026

1,927,888

13. Mr.Weerawong Chittmittrapap

900,000

180,000

360,000

1,440,000

14. Mr.Suvit Maesincee

900,000

180,000

450,000

1,530,000

15. Ms.Potjanee Thanavaranit

900,000

-

254,238

1,154,238
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2.4 การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตนารมณ์อนั แรงกล้าทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยน�ำหลัก
เกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางหลักในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

2.4.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึง่ เป็นแนวทางการบริหารองค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เพือ่ ให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประมวลเป็นหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และ
แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือและปฏิบัติตาม
โดยในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนตามค่านิยม (Value) ที่ได้ให้พนักงานยึดถือและ
ปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุความส�ำเร็จร่วมกันขององค์กร คือ
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Boards Members

Remuneration paid to
Board of
Audit
Director
Committee

Bonus for
2012

Total

16. Police General Krisna Polananta (5)

768,103

153,621

230,431

1,152,155

Total

8,948,276

1,022,586

6,079,727

16,050,589

Remarks
(1) Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to receive remuneration
starting from April 1st , 2008
(2) Three directors, Mr. Thirasakdi Nathikanchanalap, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul, who are
eligible to receive a salary have no right to receive remuneration as a director.
(3) Mr. Staporn Kavitanon who has passed away on February 2nd ,2012, resulting the cessation from his office of Independent
Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee from that date.
(4) Mr. Prasit Kovilaikool was appointed Chairman of Audit Committee in replacement of Mr. Staporn Kavitanon, who passed away
and ceased from his office by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012 held on February 23rd, 2012, effective
from February 23rd, 2012 onwards.
(5) Police General Krisna Polananta was appointed Director, Independent Director and Audit Committee Member in replacement of
Mr. Staporn Kavitanon, who passed away and ceased from his by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2012
held on February 23rd, 2012, effective from February 23rd, 2012 onwards.

B - Beyond Satisfaction = เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
บริษทั เชือ่ มัน่ ในคุณค่าทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุง่ เน้นการสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วน
ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่คา้ พนักงาน และผู้ถือหุ้น
J - Joint Success = บรรลุผลส�ำเร็จร่วมกัน
บริษทั เชือ่ มัน่ ในคุณค่าของความส�ำเร็จจากการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย เราจึงมุง่ มัน่ ก้าวไปสูจ่ ดุ หมายแห่งความส�ำเร็จ เพือ่ สร้าง
คุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลากร
C - Caring for Community = รับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมุ่งเน้นการท�ำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ประโยชน์สขุ ร่วมกัน
ในสังคม

2.4.2 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549
ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
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There are Three independent directors who are also independent directors of the parent company subsidiaries or
subsidiaries at the same level and are entitled to receive remuneration as independent directors of TCC Group. They are
Mr. Prasit Kovilaikool, Mr. Suvit Maesincee, Ms. Potjanee Thanavaranit and they received remuneration as independent
directors of TCC Group for 2012 as follows:
2. Mr. Prasit Kovilaikool
1) Siam Foods Public Company Limited
Remuneration
660,000
Baht
2) Oishi Group Public Company Limited
Remuneration
2,577,000
Baht
3) Thai Beverage Public Company Limited
Remuneration
2,400,000
Baht
2. Mr. Suvit Maesincee
1) Siam Foods Public Company Limited
Remuneration
480,000
Baht
3. Ms. Potjanee Thanavaranit
1) Oishi Group Public Company Limited
Remuneration
2,577,000
Baht
(b) Monetary Remuneration of Directors and Top Executives

Year

Total (person)

Total Salary and Provident
Fund (Million)

2012
2011

7
8

48.11
62.25
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1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และยังคงอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
เป็นธรรม และเชื่อถือได้ ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท�ำการใด ๆ
อันเป็นเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิหรือโอกาสของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มีมาตรการป้องกันกรรมการจากการกระท�ำผิดหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อ ขาย
หรือโอนหลักทรัพย์ ได้สะดวก ง่ายดาย และเป็นอิสระตามความต้องการของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง หลักทรัพย์ของบริษัทยังอยู่ภายใต้การ
ดูแลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทที่มีมาตรฐานในการท�ำงานเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่นั้นจะสามารถซื้อ ขาย โอนได้อย่างปลอดภัย
ภายใต้หน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีก่ ำ� หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยการจ่ายเงินปันผล
แต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วถึงกันทุกครั้งโดยผู้ถือหุ้นจึงได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
ซึ่งบริษัทได้แจ้งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th
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2.3.2 Non-Monetary Remuneration
(a) Provident Funds

Year

Total (person)

2012
2011

7
8

Provident Fund (Million
Baht)

1.89
62.25

(b) The Employee Stock Option Program and issuance and offering of the Warrants for stock option to Executives
and Employees of the Company and / or its subsidiaries (the BJC ESOP 2012 Scheme)
The Company issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company (the Warrant)
to Executives under the BJC ESOP 2012 Scheme. To be a motivation and reward for the performance of the Company’s
executives and employees, so that they will be encouraged to perform their work to the fullest and create the maximum
return for the Company and its shareholders and to retain the executives and / or employees with outstanding performance
and who are irreplaceable, to work with the Company and its subsidiaries in long run so that the Company can achieve
their commercial goals. Detail as follow:

Year

Total
(person)

2012

4

The number of Term of Offering price Exercise Exercise price
warrants (Unit) Warrants
per unit
ratio (Baht / Unit)

1,899,600

5 years

Baht 0

1:1

40.46

3. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม�ำ่ เสมอ
ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยบริษัทจะท�ำการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ (Disclosure Policy) ที่ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลที่จะเปิดเผย
จะผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เช่น ยอดขาย กิจกรรมทางการตลาด จะผ่าน
การพิจารณาจากรองผู้จัดการใหญ่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน รายได้ สถานะการเงิน จะต้องเป็น
ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ผา่ นการสอบทาน หรือตรวจสอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน รวมกันแล้วมีจำ� นวนหุน้ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ท�ำหนังสือพร้อมระบุเหตุผลเพือ่ ขอให้คณะกรรมการบริษทั เรียกประชุม
วิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีที่
ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทด�ำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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2.4. Corporate Governance
The company continued to maintain its key mechanism, which also reflected in its commitment to good corporate
governance principles, based on the 2006 guidelines of good corporate governance of listed companies by SET, laws and
regulations issued by SEC, the Capital Market Supervisory Board as well as other relevant agencies.

2.4.1 Corporate Governance Policy
The Board of Directors realizes that management’s strong commitment to conducting business with ethics and
principles of good corporate governance consistent with the internationally recognized standards are essential attributes
for achieving long-term sustainable business growth. Therefore, the company has set out a Corporate Governance Manual
incorporated with the corporate vision, values, culture and policies, as guidelines for compliance by the company’s executives
and employees.
In 2011, the Board of Directors Meeting No. 7/2011 held on December 22nd, 2011 has resolved the approval of
Corporate Governance Manual (CG Manual) which is a useful guideline for all Directors, Management member and staff
of the company to understand and strictly maintain the good corporate governance by following the Company’s corporate
value for the purpose of sustainable development and joint success of our people which are
B - Beyond Satisfaction
BJC Believes in the significant values of feeling and satisfaction of the customers.

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

5. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดมี
สิทธิที่จะเสนอวาระและตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีได้ล่วงหน้า โดยในปี 2555
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 และเสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ตัง้ แต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยหากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเรื่องใด คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
6. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัท
และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
กรณีไป
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวนั้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลประกอบที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจ�ำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบ
ฉันทะ และระบุกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
มากกว่า 14 วัน และได้ท�ำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
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J - Joint Success
BJC also believes in the significant values of joint success.
C - Caring for Community
BJC further believes in the significant values of caring community.

2.4.2 Compliance with the Corporate Governance Principles 2006
During the past year, the Company has continuously been carrying out the following mechanism in order to be in compliance
with the Good Corporate Governance:

1) Rights of Shareholders
The Company ensures that all shareholders are entitled to all basic rights as shareholders and company owners
under accepted and trusted standards under the laws, avoids actions that restrict the rights or opportunities of shareholders
in acquisition matters (takeovers), and also prevents directors from abusing their lawful duties. Therefore, the basic rights
of shareholders are as follows:
1. Basic Rights to freely buy, sell, transfer shares they hold
The securities of the Company are being secured under the trustworthy methods by the Thailand Securities Depository
(TSD) Co., Ltd., as the company’s registrar. Therefore, the shareholders are entitled to full rights to freely buy, sell, transfer
shares they hold.

3 วัน เพื่อบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะได้ศึกษาข้อมูลการประชุมและ
เตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th ล่วงหน้า ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร
บริษทั อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด ๆ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่
บริษทั ได้จดั พิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกสบายในการประชุม และท�ำให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียนเป็นไป
อย่างรวดเร็วโดยการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ น�ำมาค�ำนวณผลการลง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202
ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่
การจัดประชุมนัน้ จัดขึน้ ณ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยู่ในสถานทีส่ ะดวกในการคมนาคม และมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับ
ผู้เข้าประชุมได้อย่างสะดวกสบายและเพียงพอกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการประชุมทั้งในรูปแบบการจดบันทึก
บันทึกเทป และถ่ายวีดีโอ
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2. Right to receive dividends from the Company
The dividends payment policy of the Company is complied with the written Company’s dividend payment policy
based on company performance that is equal for each shareholder. In 2012, the Company had paid the interim dividend at
Baht 0.32 per share on September 7th , 2012 and the payment of the dividend was notified on its website at www.bjc.co.th.
3. Right to be informed appropriately and regularly
Whenever there is any significant matter which its occurrence may affect to the Company and its business, or have
a significant effect on a shareholder’s investment decision, the information will be disclosed via electronic channel provided
by the SET and posted on the Company’s website under the SET regulations regarding the disclosure of information.
Furthermore, the Company has determined a disclosure policy that requires the President or a person authorized
by the President to be responsible for the disclosure of information concerning the Company and any of its subsidiaries.
This information will first be scrutinized by a top executive or a relevant party concerned on such information, such as
sale, marketing activities. This must first be considered by the Executive Vice President in the related business. However,
the information disclosure on financial statements, revenue financial condition must be in accordance with the information
reviewed or considered by the Audit Committee depending on the circumstances.
4. Right to request the Company to call for Extraordinary Shareholders’ Meeting
In accordance with Section 100 of Public Limited Companies Acts B.E. 2535 and Article 32 Paragraph 2 of the
Company’s Article of Association, any shareholder holding in aggregate one-fifth of all issued shares or at least 25
shareholders holding in aggregate at least one-tenth of all issued shares can submit a written request to the Board of
Directors to call for an Extraordinary Shareholders’ Meeting, stipulating the reason for calling such a meeting. The Board
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวม 13 ท่าน โดยมีกรรมการจ�ำนวน 2 ท่าน ลาประชุม
คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 86.66 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดกรรมการ ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท
ประธานตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิด
เห็น รวมทั้งการตั้งข้อซักถามในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลจนเป็นทีก่ ระจ่าง โดยคณะกรรมการบริษทั มีความพร้อมในการตอบข้อซักถามเหล่า
นัน้ ในด้านรายงานทางการเงิน มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงทีค่ วบคุมดูแลสายการเงินและบัญชีอยู่ในทีป่ ระชุมเพือ่ ตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยตลอดการประชุมประธานกรรมการได้ด�ำเนินการประชุม
อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และผลการประชุมมีมติอนุมัติใน
ทุกวาระ
ทันทีที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีสิ้นสุดลง บริษัทได้เร่งจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมติของที่ประชุม และ
เปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท�ำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดท�ำและส่งให้
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และน�ำขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท
7. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามข้อ
บังคับบริษัทข้อ 36 ที่ก�ำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปการออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติ
กิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่มีความส�ำคัญจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น
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of Directors must then call for an Extraordinary Shareholders’ Meeting within one month of the date the request in writing
was received. However, there was no Extra Ordinary General Meeting of Shareholders being held in 2012.
5. Right to propose a meeting agenda or nominate a candidate for the election of company directors
One shareholder or group of shareholders who hold an aggregate of at least 5 percent of all issued shares is entitled
to propose an issue, or item, for the agenda as well as nominate a candidate for director at the Annual General Meeting of
Shareholders. In 2012, the Company allowed shareholders to propose issues or items to the agenda for Ordinary General
Meeting of Shareholder 2013 and nominate candidates for the positions of director from November 8th, 2012 to December
31st, 2012 via www.bjc.co.th to the Board of Directors for consideration. If the Board of Directors refused any shareholders’
proposal, the Board of Directors will clarify their reasons on the day of the meeting.
6. Right to attend Shareholders’ meeting
The Company convenes The Annual General Meeting once a year within 4 months after the end of the financial year
at a time stipulated by the Board of Directors. In the case that there are any urgent issues arise especially the issues that
require the immediate attention matters that may affect the shareholders’ benefits, the company will call the Extra Ordinary
General Meeting of Shareholders on the case by case basis.
In relation to the delivery of the notice of the meeting, the Company has assigned the Thailand Security Depository
Company Limited (TSD) who is the Company’s Registrar handling overall process of delivery. The shareholders will be
delivered all necessary information such as the minutes of the previous meeting, annual report, power of attorney for assigning
proxy etc. The notice of the meeting has been sent 14 days prior to the meeting date and was published in the Thai daily

•
•
•
•

แก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การท�ำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
• การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
• การลดทุนของบริษทั จดทะเบียนไม่วา่ จะลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้ ให้ตำ�่ ลง หรือลดจ�ำนวนหุน้ ให้นอ้ ยลง หรือตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่จ�ำหน่ายไม่ได้
• การกู้เงินด้วยวิธีการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
• การควบรวมบริษัทหรือเลิกบริษัท
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้สิทธิออกเสียงที่มีเลือกบุคคลที่ตนเห็นว่ ามี
ความเหมาะสม รวมทัง้ สิทธิในการถอดถอนกรรมการบริษทั เมือ่ เห็นว่าขาดคุณสมบัตโิ ดยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอให้มกี ารลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้หากมีผถู้ อื หุน้ หนึง่ คน
ร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้
รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้
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newspaper at least 3 consecutive days and 3 days prior to the meeting date in order to ensure that each shareholder receive
sufficient information. The Company has also disclosed the Notice of the Annual General Meeting of the Shareholder,
agenda items and other supporting documents in the Company’s website; www.bjc.co.th 30 days prior to the meeting date.
The Company allows shareholders who cannot attend the meeting by proxy a member of the Audit Committee and
three independent directors of the company. The names and positions were provided to the shareholders so they could select
on their behalf in accordance with the details of one of three proxy forms provided by the Ministry of Commerce attached
to the notice. Furthermore, the shareholder could download the Proxy form from the Company’s website. On the meeting
date, the Company uses the barcode system for registration to ensure convenience for shareholders. As each reference
number is already included in the registration and proxy forms. In addition, for each agenda, the Company will collect the
ballot from the shareholders for each vote. At the completion of the meeting shareholders can verify the results of each vote.
In 2012, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2012 at Meeting Room.
1201-1202, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road, Phrakanong, Klongtoey, Bangkok, which is
situated at a convenient location for transportation and is large enough to accommodate all those attending the meeting.
The meeting was recorded in writing, voice recording and video tape.
For the 2012 Annual General Meeting of Shareholders, 13 directors attended and 2 directors were absent which
was 86.66 percent of the directors attended the meeting comprised of Chairman, Chairman of Audit Committee, Chairman
of Executive Board, Chairman of Risk management committee, President as well as top executives attending the meeting.
During the meeting, the chairman allowed the shareholders to question for clarification of all information and the Directors
were ready to answer these questions. In term of the financial reports, the Company auditors and top executives responsible
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1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีช่ ดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยในปี 2555
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรือที่ส�ำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 3
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ โดย
มอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนได้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ไว้เป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
กับหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด รวมถึงได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
3. บริษทั ได้บงั คับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และกิจการอื่น ๆ ที่บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีเงื่อนไขที่เป็นธรรม ไม่มีลักษณะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องรายใด รวมถึงนโยบายใน
การรักษาข้อมูลและความลับของบริษัท เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทน�ำข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
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for accounting and financing were also in attendance to answer shareholder questions, under the Board of Directors
Supervision. However, in each agenda, shareholders can also ask for voting through a secret ballot upon, at least, if one
shareholder’s request certifying by another five shareholders, for seeking approval from the Shareholders’ Meeting to vote
by a secret ballot.
Immediately after the completion of the Annual General Meeting of Shareholders, the Company issued a
communication of the resolutions passed at the meeting. This information was then posted electronically on the SET website
within the next working day for shareholders who did not attend the meeting to make them aware of all actions taken at the
shareholders meeting as quickly as possible. A full report of the shareholders meeting was also submitted to SET and the
Ministry of Commerce as well as posted on the Company website.
7. Right to vote at a Shareholders Meeting
At the Shareholders’ Meeting, shareholders are free to express their opinions and suggestions and have the right to
cast as many votes as the number of shares they hold in accordance to Article 36 of the Company’s Article of Association,
“At a shareholders’ meeting, each shareholder is entitled to one vote for each of the share they hold. A shareholder who
has a vested interest in a resolution cannot vote on such resolution. Normally, a resolution of any meeting of shareholders
shall be passed by a majority vote of all shareholders attending the meeting and having the right to vote. Except in the
following important cases, a resolution of not less than three-forth of the vote of shareholder attending the meeting and
having the right to vote is required;
• Amendments to Article of Association or Memorandum of the Company.
• Selling or transferring the company’s business, whether in whole or in substantial part, to another person.

4. บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลการมีส่วนได้
เสียครั้งแรกภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2552)
และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมายัง
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในการรายงานข้อมูลนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
นิตบิ คุ คลอืน่ ของผูร้ ายงานและบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ ายงาน และข้อมูลการถือหุน้ ในนิตบิ คุ คลอืน่ นัน้ ให้รายงานข้อมูลเฉพาะ
นิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น
5. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมข้อมูลความเห็นคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
และไม่เคยเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
6. บริษัทได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด และได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุมได้
อันเป็นการช่วยรักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่านหนึง่ ซึง่ บริษทั ได้ให้
รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนได้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย นอกจากนี้
บริษัทยังได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.bjc.co.th
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจากได้เริม่ ประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนส�ำหรับวาระที่
อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
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Purchasing or accepting the transfer of businesses of another public or private company.
Amending or terminating any agreement concerning any lease of business whether in whole or in substantial
part of the company’s business, assigning any person to manage the company’s business, or merging with
another person for the purpose of profit and loss sharing.
• Increasing the Company’s registered capital by issuing new shares.
• Decreasing the registered capital by reducing a value of a share or reducing of a number of a share or writing
off registered share not yet subscribed.
• Borrowing money by issuing and offering debentures.
• Mergers and Acquisition or liquidation of the company.
Moreover, shareholders are entitled to nominate person to be appointed as directors in Shareholders’ Meeting by
voting to select the suitable person, including exercise their rights to remove directors who are lack of qualifications by the
resolution of not less than three-fourth of the total attendees who have rights to vote and having shares not less than 50%
of the total shares held by attendees who have rights to vote.
However, for each agenda, shareholders may vote by ballot, if either one of shareholders requests and other
shareholders votes in favor to support the shareholder meeting’s approval for vote by ballot.
•
•

2) Equitable Treatment of Shareholders
The Company always ensures to provide equitable treatment of each shareholder, major or minor, as well as
institutional or foreign investors. To that effect, the Company realizes it is also responsible for ensuring that no shareholder
has any misunderstanding. It strives to seriously show earnest compliance with all regulations and mechanisms which are
incorporated in all businesses related to shareholders, especially minor shareholders, including the following:

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

7. บริษัทชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้น และวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยละเอียดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตลอดจนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มี
ข้อโต้แย้งในภายหลัง
9. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล
10. ภาษาที่ใช้ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทด�ำเนินการประชุมด้วยภาษาไทย เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นคนไทย
11. บริษัทมีความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหุ้นของ
บริษัท จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งส�ำเนาให้บริษัทได้รับทราบด้วย ส�ำหรับวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ใน
การน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น ได้มีการท�ำความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน โดยบริษัทได้มอบหนังสือคู่มือเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ ผ่านมาไม่
ปรากฏกรรมการและผู้บริหารท�ำการซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่ และ 2 วันหลังการเปิดเผยงบการเงิน
อีกทัง้ บริษทั ยังได้กำ� หนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงทุกคนต้องเปิดเผยข้อมูลเมือ่ พบว่าอาจมีผลประโยชน์ได้เสียในฐานะบุคคล
ที่สามทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในธุรกรรมใด ๆ โดยทันที
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1. The Company provides the right for all shareholders to propose issues or items to the agenda and nominate
candidates for the positions of director at least 4 months in prior to the Annual General Meeting and all relevant details
were published on its website. In 2012, the Company allowed shareholders to propose issues or items to the agenda and
nominate candidates for the position of director from November 8th, 2012 to December 31st, 2012 via comsec@bjc.co.th
or at the Company Secretariat Office,3rd Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road, Phrakanong, Klongtoey,
Bangkok 10110.
2. The Company provides a proxy form for shareholders who cannot attend the shareholders’ meeting in order to
appoint a proxy to represent and vote for them at the meeting. In addition, the Company also provides a name of at least
one of the Company’s Independent Directors as an option for the shareholders to appoint to represent as a proxy on their
behalves. In 2012, the Company had proposed Five of the Company’s Independent Directors in which further details had
been included in the Notice of the Annual General Meeting.
3. The Company is committed to conduct business in accordance with the Code of Conducts since 2008. All directors,
management and employees are required to abide by the rules concerning conflicts of interest in transactions under the
jurisdiction of SET that takes place between the company, its subsidiaries and associates, or related individuals to ensure
the terms are fair and no injust transfer occurs.
4. The Company sets standards for all directors and top management to disclose information when they encounter
interests that potentially affects the Company and their connected persons since 2009 by the resolutions of the Board of
Directors Meeting No. 5/2009 held on August 13th, 2009 and requested all directors and top management to firstly disclose
such information within 60 days from the date the Announcement of Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor 2/2552
on July 1st, 2009 and report on any changes of information within 15 days from the date directors and/or top management

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน
เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการ ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการ
ในปี 2555 บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการ
ให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
เหมาะสมและสม�่ำเสมอ
2. การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าขององค์กร บริษทั จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้
ความสามารถสูง มีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแลเป็นธรรม โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ ชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจ�ำวัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมต่าง ๆ ระหว่างปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร (Creative Thinking) การจัดให้มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทสนับสนุน
ให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมผ่านระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะการออมที่มีความสม�่ำเสมอ
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know that there is any change of information to Company Secretariat Office. This includes information of juristic persons
which are related to the reporters, information of being directors or top management in other juristic persons of the reporters
or related persons of the reporters and shareholding information in other juristic persons in relation to connected transactions.
5. The Board of Directors fixes the agenda for shareholders’ meeting in advance with the Board of Directors’ opinion
for each agenda. The additional agenda of shareholders’ meeting never been added without prior notice.
6. The Company provides proxy forms in format that shareholders can direct their votes in compliance with those are
required by Ministry of Commerce and deliver together with the notice of shareholders meeting. Shareholders who cannot
attend the meeting can proxy other person to attend the meeting on their behalf. This will help maintaining the shareholders’
rights. Shareholders may also proxy their rights to each of independent shareholders, of which their data is disclosed in
notice of shareholders meeting. Moreover, shareholders are entitled to attend the meeting after the meeting is started and
have the right to vote in agenda in between consideration and no vote is casted. Quorum and votes will be counted only
for the agenda they attend.
7. Explanation of shareholders’ rights and voting procedures during each shareholders’ meeting have been provided
in details before opening the meeting. In addition to the information included with the meeting notices, the shareholders have
the right to question any outstanding items to their satisfaction before registering their vote on each item of the agenda.
8. The Company provides voting coupons for shareholders to vote in each agenda for transparency and provable
purposes in case that any argument may be raised.
9. Board of Directors offers the chance for shareholders to appoint each individual director by providing each voting
coupon for each director appointment voting.
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3. การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทค�ำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่
เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร
เพือ่ สนองตอบความต้องการของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืน โดยบริษทั จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะใน
สินค้า ค�ำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการ
4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริตโดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญา จรรยาบรรณบริษทั และค�ำมัน่ ที่ให้ไว้กบั
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามก�ำหนดเวลา
5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้
แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดของสัญญา
และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วธิ กี ารที่ไม่สจุ ริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น เจ้า
หนี้ทางธุรกิจ
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10. The language used for conduct the meeting is Thai due to the Company is a listed public company, established
under Public Company Limited Act in Thailand to which Thai is official language and most of the shareholders attending
the annual general shareholders’ meeting are Thais.
11. The Company sets standards for security and protection of inside (internal) information clearly in writing and
issues them to all employees. In addition, it adheres to strict procedures in the issuance of information by SEC under
Clause 59 of the Securities and Exchange Act of 1992. If the directors and management buy or sell company shares, they
must list the transactions for the relevant agencies and send copies to the Company. As for the monitoring of directors and
management use of inside information for personal gains, the Company has made it clear to all parties by issuing a manual
on proper procedures for strict adherence. No buying or selling of the shares by directors and any management team
member occurred within three weeks before the publication of the financial statements and two days after the disclosure
of the financial statements.

3) Roles of Stakeholders
The Company values the rights of stakeholders and, therefore, adheres to all relevant laws and regulations to protect
their rights. In 2012, the Company ensured that all stakeholders were properly treated as follows:
1. Shareholders
Besides their basic rights as shareholders and rights stipulated by the law, the Company adheres to its pledge given
to shareholders and strives to conduct business efficiently to earn maximum profits to pay dividends to shareholders at a
constant and suitable rate.

7. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่นที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอทุก ๆ ปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่าง ๆ
ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษทั ยังบริจาคและท�ำกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือโรงเรียน
ขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
บริษัทมุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยน�ำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสีย
ในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงาน และบ�ำบัดของเสีย เป็นต้น

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ ทันท่วงทีและเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญ
ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท บริษัทจึงให้ความส�ำคัญ
ของการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส ผ่านทางช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท กล่าวคือ ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bjc.co.th เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดย
ง่าย และเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อยู่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้วา่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น
เชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยบริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
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2. Employees
The Company recognizes that its employees are the most valuable assets and is determined to ensure that each
employee is proud and confident in the Company. It also ensures the provision of equitable treatment to all employees by
providing reasonable remuneration package, social responsibility and any other benefits that the employees are entitled
by law. The Company also encourages the employees to have the saving with the Company’s saving cooperation in order
to secure their future financial stability.
3. Customers
The Company is determined to give users products and services of the maximum benefit in quality and price, and
to develop and maintain sustainable relationships with its customers. Therefore, it has established a dedicated office to
provide advice dealing with its products and problem-solving tips, and to handle complaints to ensure the total satisfaction
of its customers.
4. Business Partners
To comply with the trading competitive context by strictly upholding its promises, its Code of Conduct and commitments
to partners including providing quality products with on-time delivery.
5. Competitors
The Company operates within a competitive context by being fair and strictly following the laws and its Code of
Conduct by sharing news and information in a friendly cooperative framework.
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1. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
เช่น ข้อมูลงบการเงิน ผลประกอบการของบริษัท รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนสารสนเทศต่าง ๆ ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องเปิดเผยเนื่องจากกระทบต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น
หรือนักลงทุน
2. เปิดเผยข้อมูลจ�ำเป็นที่ควรทราบเมื่อเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด ๆ เช่น วัตถุประสงค์/
ข้อบังคับของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิออกเสียงของหลักทรัพย์ของบริษัท และค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคุณสมบัติ ประวัติ และความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละคน
3. บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพือ่ แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั
โดยจัดท�ำข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี
4. บริษัทดูแลให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยมีความถูกต้อง ชัดเจน และเปิดเผยอย่างทั่วถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง โดยบริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ บริษัทยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.bjc.co.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. บริษัทได้อนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 และเปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc.co.th
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6. Creditors
The Company honors the terms of loans and its obligations to creditors.
7. Society and Environment
The Company sponsors activities that will improve the quality of life: community, particularly where its factories
are located, to the nation level, especially in the development of people’s potential. The Company founded the
Berli Jucker Company Foundation to sponsor and support education from the primary level up to undergraduate
programs for students of public universities through the Office of Higher Education, including scholarships, donations and
activities to help needy rural schools.
The Company intends and focuses on environment by developing and improving environmental management system
to reduce environmental affects in every step, starting from raw material sourcing, production process and waste treatment.

4) Disclosure and Transparency
The Company realizes the importance of information disclosure completely and transparently by strictly adhering to
all laws, rules and regulations stipulated by the Office of the Securities and Exchange Commission, the SET and all relevant
government agencies and follow all amendments as they are enacted. The Company adheres strictly to regulations to ensure
all shareholders that the Company operates in a transparent and straightforward manner, for example:
1. Disclose accurate, complete and timely financial information and non-financial information, such as the financial
statements, Company’s performance, inter company transaction of the Company, its subsidiaries, associates and related

6. บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและ
จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
7. บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ให้แก่ นักลงทุน โดยใน
ปี 2555 บริษทั ได้รว่ มงานวันนัดพบนักลงทุนทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน Opportunity Day และให้ขอ้ มูลแก่นกั วิเคราะห์
และนักลงทุนทั่วไป
8. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้าง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ

ข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการ
จ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัท
ยังเล็งเห็นความส�ำคัญของการมีจ�ำนวนกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าบริษัทมี
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงจัดให้มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่านคิดเป็นหนึ่ง
ในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ด้วยความระมัดระวังในการควบคุมดูแล
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท (Duty of Care) และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน
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person and other information, as stipulated under laws for the disclosure of information that would affect the right to benefits
or investment decisions by shareholders or investors.
2. Disclose information required for disclosure when the information will be beneficial for any stakeholders. This
can include the Company’s objectives and regulations, shareholders’ shareholding structure, details of voting rights of
Company’s securities property and remuneration of the Board of Directors and top executives as well as the qualifications,
experience and independence of each director, listing information and management structure and operations according to
principles of good governance.
3. Prepare quality standard information, particularly company budget and profits that must pass the consideration
and auditing of a reputable independent auditor and the Audit Committee that has experience, knowledge and the ability to
audit and be responsible for the tasks assigned by the Board of Directors for the annual report.
4. Maintain correct information to be disclosed accurately, equally and efficiently to all concerned parties in compliance
with governing laws and regulations via the channels of Stock Exchange of Thailand, Form 56-1 and Annual Report and
update on the Company website www.bjc.co.th both in Thai and English.
5. The Board of Directors meeting No. 7/2011, held on December 22nd, 2011 has approved the written policy for
Good Corporate Governance and compliance report was presented in Form 56-1, Annual report and on the Company
website www.bjc.co.th respectively.
6. The Company has disclosed the duties of Board of Directors and Committee with number of meeting and attendance
of each director in the past year, including remuneration of directors and top management in Form 56-1 and Annual Report.
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บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด
นโยบายและประเมินผลการบริหารงาน ในขณะทีค่ ณะจัดการของบริษทั ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยโบายทีก่ ำ� หนด ท�ำให้
กรรมการบริษทั สามารถท�ำหน้าทีส่ อดส่องดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั
เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
บริษทั เล็งเห็นถึงการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษทั จึงให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ เพือ่ ช่วยศึกษาและพิจารณากลัน่ กรองการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษทั จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรทีร่ ะบุถงึ ขอบเขต หน้าที่ และราย
ละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ชี่ ดั เจนอีกด้วย บริษทั จัดวางโครงสร้างบริษทั ให้มกี ารดูแลการบริหารของคณะจัดการได้
อย่างใกล้ชดิ ในทุกเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้ตลอดเวลาว่าคณะจัดการด�ำเนินธุรกิจตรงตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้ ดังเช่นการให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องการก�ำหนดทิศทาง
และติดตามการด�ำเนินธุรกิจตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ตลอดจนดูแลให้คณะผูบ้ ริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทีเ่ กีย่ วกับการดูแลบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ซึง่ ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวมไปถึงเรือ่ งการดูแลควบคุม และตรวจสอบภายในทีต่ อ้ งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่ดูแลเรื่องค่าตอบแทนและการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำ
ปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ามีความเหมาะสมเนือ่ งจากเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์สงู ทีจ่ ะช่วยให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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7. The Company assigns the President to be responsible for the disclosure of company information to investors.
In 2011, the President on behalf of Company, met with investors at SET during the Opportunity Day and generally disclosed
information to market analysts and investors.
8. Encourage all directors, management and employees in appreciate the necessity of Good Corporate Governance
and transparency in business operation

5) Responsibilities of the Board of Directors
Structure and Scope of Duties and Responsibilities

According to the Company’s articles of Association, the Board of Directors of the Company consists of no less
than 5 directors. At present, the Board of Directors consists of 15 directors. In additional, the company of which 12 are
non-management directors and 3 are management directors.
The Company realized that having a number of independent directors in appropriate ratio will entrust the minority
shareholders that the Company will have transparent business direction for the save of every shareholders. The Company
has 5 independent directors or one-third of the total directors.
The Board of Directors realizes its responsibilities to always act in accordance with the law with meticulous care in
the supervision of the Company’s operations adhering to the codes of Duty of Care and Duty of Loyalty. This is to provide
utmost benefits to the Company and shareholders as well as all stakeholders by adhering to Good Corporate Governance.
This will assist the Company to grow together with society in a sustainable manner.

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสม รวมถึงมีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและกลุ่มบริษัทจาก
การที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัท ประจ�ำปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
มิได้มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษทั
แต่ประการใด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษทั ตระหนักเสมอถึงความส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการท�ำงานร่วมกันของกรรมการบริษทั ทัศนคติทดี่ แี ละการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการด�ำเนินงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างคณะกรรมการเป็นสิ่งที่บริษัท
สนับสนุนมาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงใช้ความระมัดระวัง
อย่างสูงในการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส�ำคัญกับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ แต่เดิมบริษทั มี
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โดยประธานกรรมการเป็นผูป้ ระเมินภาพรวมจากการพบปะพูดคุยกับกรรมการแต่ละคนในโอกาสต่าง ๆ
ซึง่ หากเห็นว่ามีเรือ่ งใดทีเ่ ป็นประเด็นต้องพิจารณา ประธานกรรมการจะได้หารือกับคณะกรรมการบริษทั เพือ่ หาวิธกี ารด�ำเนินการร่วมกัน
ในปี 2555 บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาวิธีการประเมินที่เหมาะสม เพื่อน�ำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มน�ำไปใช้ในการประเมินผลคณะกรรมการปี 2556
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The Company has developed a company structure to ensure close supervision and efficient management in all aspects.
Their work must pass the scrutiny of all subcommittees to ensure confidence in the Management Board and achieve the
Company’s visions and goals. The Board of Directors is responsible for establishing the Company’s vision and supervising
business in accordance to the Company’s vision, obligations, strategies, goals, and business plans. It must also supervise
the Management Board to ensure that it adheres to the business plans and budgets efficiently, as well as any matter that
are related to the Company’s reputation that is approved by the Reputation (Image) Management Board. There is also the
Audit Committee, which is also responsible for all internal financial controls and inspection. Finally, there is the Nomination
and Remuneration Committee responsible for setting and supervising remuneration, and searching for Top Executives.
(Relevant details of responsibilities of the subcommittees are listed under the heading, “Management Structure ”.
The Company realizes the importance of having a proper number of independent directors. To ensure the trust of
minor shareholders in the Company, the Company has set a direction for business that is transparent and ensuring maximum
benefits for every shareholder. In 2011, one independent director was recruited to fill the position of director that had been
vacant during the period. Meanwhile a search was conducted for a suitable individual to increase the number of independent
directors to be no less than one-third of the Company’s total number of directors.
The Company strives to have all committee work in the most transparent fashion. Therefore, the Company has fixed
specific tasks for each subcommittee. This information has been posted on the Company website.
The Board of Directors has appointed a Company Secretary to support the work of the Board, in accordance with
regulations concerning responsibilities. This person is required to keep a report of all Board of Directors meetings and
shareholders meetings as well as annual reports and store all relevant documents according to the law. The Company
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การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีร่ วมทัง้
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงาน
ที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ
สถาบันกรรมการบริษทั ไทยทีส่ ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดให้กรรมการของบริษทั จดทะเบียน
ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP)
และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทก�ำหนดวิธีการดูแลกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส�ำหรับกรณีจริยธรรมพนักงานบริษัท บริษัทมีคู่มือพนักงานที่ชัดเจน
เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานขององค์กร เนือ้ หาคูม่ อื พนักงานประกอบด้วย ระเบียบข้อบังคับ
ในการท�ำงาน ค่าตอบแทน วินัยและการลงโทษ รวมทั้งการรักษาความลับและผลประโยชน์ของบริษัท ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
คู่มือพนักงานนี้ได้มีการลงลายมือชื่อรับเป็นหลักฐานตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้าปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งเรื่องนี้จะถูกเน้นย�้ำไว้ในจรรยาบรรณ
บริษัทอีกแห่งหนึ่งด้วย

จรรยาบรรณบริษัท

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2551 ประชุมเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มมี ติอนุมตั ิให้บริษทั จัดท�ำจรรยาบรรณ
ธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทัง้ นี้ บริษทั ได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบตั ผิ า่ นหน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง และบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ที่ www.bjc.co.th
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Secretary appointed by the Board of Directors must be suitable, meaning they must have experience, knowledge and the
ability to advise the directors so they act in accordance to the relevant laws, rules and regulations.

Internal Control and Audit System
At the Board of Directors Meeting No. 2 / 2013 held on February 28th, 2013, the Audit Committee was also in
attendance. The Board of Directors approved the report as presented by the Audit Committee on internal controls which
the Company, Berli Jucker Public Company Limited and subsidiaries (Group of Companies) which all have implemented
to protect property belonging to the Company and its subsidiaries that the management is not responsible for. It also
recommended adjustments to the internal control system to best adapt to changing conditions effectively in order for the
Company’s and subsidiaries’ operations to meet established objectives and related laws and regulations following the audit
of the Company’s finances for 2012 by the company auditor. It must be noted that the Company auditor has no observation
on the internal control system under the guise that this could cause loss in the operations of the Company in any way.

Evaluation of Directors’ Performance
The Company gives importance to creating a good working atmosphere, which includes the succession of directors.
Therefore, it supports the presentation of different ideas freely and independently to establish the right direction for the
Company to follow to ensure maximum benefits for the Company and shareholders, The Company thus employs the most
meticulous care in its operations, which includes the performance of the Board of Directors. Therefore, the Company has
decided to evaluate the performance of the Board of Directors. The Chairman will serve in the capacity of evaluator and
will speak privately with each director. If the Chairman sees there is an issue that must be considered, the Chairman will
act either alone or with the assistance of the Board to find a solution.

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทชั้นน�ำในประเทศ และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนผลการด�ำเนินงานของบริษัท หรือของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะน�ำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส�ำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
ประกอบกับผลการด�ำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกับประกอบด้วย
ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่
สะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในบริษัท
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In 2012, the Company was in the process of studying its method of evaluation of the performance of the Board
of Directors to increase quantitative and qualitative data. It is expected this new evaluation will be implemented in 2013.

Development of Directors’ Knowledge and Skills
The Company encourages directors and top executives to join seminars that will improve their performance as well as
provide an opportunity to exchange ideas with directors and executives of other organizations. The seminars are organized
by the Company and government agencies which include those offered by the Thai Directors Institute at the Office of the
Securities and Exchange Commission for which the directors must register for at least one curriculum. These include Director
Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) and Audit Committee Program (ACP) to expand their
knowledge and experience to help the organization to continue to grow.

Control of Use of Internal Information
The Company has instituted a method to control company directors and top executives on the use of internal
information for their benefit as already explained under the heading, “Equitable Treatment of Shareholders”. To ensure all
personnel acts ethically, the Company has issued a staff manual to provide instruction for performance in accordance to
rules and regulations in work, remuneration, discipline and punishment and confidentiality as well as benefits. This employee
manual is provided to each employee when they begin work to ensure that all know how they must perform according to
the Company’s Code of Conduct.
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2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจนในการห้ามน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bjc.co.th มาตั้งแต่ปี 2551 โดยก�ำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยด�ำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของบุคคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่
ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการซื้อขายหุ้น หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัท และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร หรือสร้าง
ความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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Code of Conduct
At the Board of Directors Meeting No. 7/2008 held on November 13th, 2008, a resolution was approved for the
Company to write a Code of Conduct to be given to directors, top executives and staffs so they clearly understand the
standards of conduct the Company adheres to in its business operations and transactions. The Board of Directors then
informed all relevant persons through the internal departments and on the Company website as of November 14th, 2008.

Remuneration of Directors and Management
The Company instituted remuneration package for the Board of Directors that is comparable to the remuneration
package of the Board of Directors of other leading companies at the national level and within the same industry sector. The
Board of Directors investigated and then set the remuneration package that a moderator presented to the Board of Directors
and the shareholders’ meeting approved. As for the remuneration of top executives, the Board of Directors investigated
and set remuneration that a moderator presented, and the Board of Directors considered this as their responsibilities after
considering the performance of each individual as well as the results of each business together with the remuneration of
other top executives in the business and industry sector. The method of payment of remuneration is suitable in relation
to the Company’s performance and earnings and the performance of each individual that clearly reflects earnings and will
sufficiently motivate the individual in a manner that will ensure their the continued service if desired.

2.5 Management of Internal Information

The Company adheres to a policy and method of supervision to prevent the release of internal information for personal
benefit in accordance with the Company’s code of conduct which is posted on the Company website, www.bjc.co.th and

2.6 บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 10,171 คน โดยแบ่งออกตามสายธุรกิจ ดังนี้
		
1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์		
จ�ำนวน		
4,359 คน
		
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค		
จ�ำนวน		
3,984 คน
		
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค จ�ำนวน		
635 คน
		
4. กลุ่มอื่น ๆ					
จ�ำนวน		
1,193 คน
บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานใน ปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวนประมาณ 3,743.4 ล้านบาท โดยเป็นเงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
3. มีการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผูร้ บั ช่วงงานต่อพนักงานงานเดิมในต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญ (Succession Plan)
4. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�ำ
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has been accepted by the Company, its subsidiaries and associates. As a registered public company on the SET, the
Company must adhere to the relevant laws concerning internal information to maintain impartiality and neutrality for all
shareholders and to prevent any illegal action by company personnel at all levels as well as members of their families, using
information that has yet to be disclosed to the public. The Company forbids individuals from telling of any purchases, or
sales of shares or encouragement of others to purchase or sell company shares, or offers to purchase or sell Company or a
subsidiary’s shares, or associates of the Company which is registered on the SET, whether it is by oneself or through proxy.

2.6 Human Resources

The Company has a total of 10,171 employees, which can be divided according to businesses as follows:
		
1. Packaging Supply Chain			
4,359		
persons
		
2. Consumer Supply Chain			
3,984		
persons
635		
		
3. Healthcare and Technical Supply Chain
persons
		
4. Others				
1,193		
persons
The Company paid total remunerations for all employees for 2012 approximately 3,743.4 million baht, including
salaries, bonuses, provident fund and other welfares.
The Company adheres to human resources development policy as follows:
1. To support and develop human resources to increase their abilities and knowledge so they can achieve their full
potential.
2. To support those individuals who have a future because of their good work performance.
3. To develop a human resources succession plan to give personnel the abilities to be promoted to higher positions.
4. To develop leadership skills and abilities.
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ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม มีการก� ำหนดภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และอ�ำนาจในการด�ำเนินการทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุม
การควบคุ ม ระบบการเงิ น การด� ำ เนิ น การ การใช้ ท รั พ ยากร และการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และกลุ ่ ม บริ ษั ท (บี เ จซี )
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สามารถลด
หรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ บีเจซี ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้อง
กับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway
Commission) โดยมีองค์ประกอบและการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร ให้พนักงานเกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
โดยบริษัทได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่
ผ่านทาง Intranet เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท
ยังมุ่งเน้นให้ผู้บริหารด�ำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
พนักงานน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
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INTERNAL AUDIT AND CONTROL SYSTEM
Berli Jucker Public Company Limited (the Company) maintains constant awareness of the importance of risk
management and internal control systems that are adequate and suitable for its business operations and specifically cover all
activities. The Company has specified the duties and responsibilities, including authorizing powers for both management
and operation levels in writing, which cover the control of financial systems, operations, resources and asset management,
as well as compliance with regulations related to the Company and the BJC Group (BJC). As well as reducing and preventing
risks, such actions promote the Company to operate its business efficiently and effectively, conform to the Company’s
commitment to sustainable growth, transparency and good corporate governance, and enable BJC to achieve its
vision and mission. The Company maintains internal control in line with the Internal Control-Integrated Framework of the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The Company’s major activities are as follows:

1. Organization and Environment
The Company has established an organization control environment to encourage good awareness among its
employees by setting vision, mission, values, corporate culture and code of conduct which are clearly stated in writing
and communicated throughout the organization via intranet, allowing directors, executives and employees to use them as
operational guidelines. In addition, the Board of Directors encourages the Company’s executives to act as role models,
be ethical, have integrity and strictly adhere to the code of conduct. Furthermore, the Company also places importance

นอกจากนี้ บริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการขัดกันในผลประโยชน์สว่ นตนกับกิจการขององค์กร เพือ่ ป้องกันกิจกรรมทีอ่ าจเกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน และกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ในส่วนของการก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดเป็นประจ�ำ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นเครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
ในการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาผลตอบแทนของพนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ได้ท�ำการจัดโครงสร้างกลุม่ ธุรกิจตามประเภทการด�ำเนินงาน
เพือ่ ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน สามารถระบุและจัดการความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องบุคลากร โดยก�ำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ก�ำกับดูแลและก�ำหนดกลยุทธ์ทจี่ ะใช้บริหารความเสีย่ งในการบริหารจัดการ
ในภาพรวมขององค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งส�ำหรับหน่วยงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ตามกรอบแนวทางที่ก�ำหนด โดยแยกพิจารณาความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัท ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยบริษทั ใช้ Balanced Scorecard เป็นเครือ่ งมือในการวัดและประเมินผลในการปฏิบตั ิ
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on identifying transactions which may cause conflicts of interest so as to steer clear of activities involving such
conflicts and potential illegal acts. In addition, for business objectives and targets, the Company has reviewed and
considered by using the Balanced Scorecard as an operation guideline and tool for consideration of employee rewards.
The Company has structured the business by type of business in order to streamline operations, improve their
efficiency, and identify and manage each supply chain’s risks efficiently. The Company has also placed great emphasis
on human resources by constantly developing the competencies of all levels of employees to improve their potential and
accommodate business growth.

2. Risk Management
The Company has appointed the Risk Management Committee to properly assess significant risks, from both
internal and external factors, that may affect the vision and mission of BJC. The Risk Management Committee has a duty
to oversee and frame risk management for the Company as a whole. Moreover, the Risk Management Subcommittee of
each supply chain is responsible for managing risks within its defined frame. Risk management is classified in four types,
i.e., strategic, operational, financial and compliance risk, to be consistent with BJC’s vision and mission as well as related
rules and regulations.
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งานให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ มีการก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน มีการระบุการด�ำเนินงานในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญและก�ำหนดกลไกในการควบคุมเพือ่ ป้องกันและ
ลดข้อผิดพลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำ� หนด
นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำรายงานแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ เสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้ง ยังได้กำ� หนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มธุรกิจ เพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท�ำตารางอ�ำนาจ
อนุมัติพร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนจัด
ท�ำการรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ได้กำ� หนดให้มีช่องทางร้องทุกข์ส�ำหรับพนักงานที่เห็นว่าตนมิได้
รับความเป็นธรรมตามสภาพการจ้าง การท�ำงาน สิทธิประโยชน์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามระเบียบข้อบังคับการท�ำงานหรือ
ตามระเบียบอืน่ ใดของบริษทั เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบริษทั กับพนักงาน และขจัดปัญหาข้อขัด
แย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำงาน ตลอดจนเพือ่ ให้พนักงานได้รบั สิทธิประโยชน์ทเี่ ป็นธรรม รวมทัง้ น�ำระบบการจัดเก็บเอกสารมาใช้เพือ่
จัดระเบียบการเก็บเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากให้เป็นระบบ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และมีการ
จ�ำกัดการเข้าถึงเอกสารส�ำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกท�ำลาย และป้องกันการน�ำไปใช้ดำ� เนินการที่ขัดต่อกฎหมาย นอกจาก
นี้ บริษัทยังมีการติดตามการด�ำเนินงาน และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูก
ต้องและครบถ้วนอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหาร
งานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงที่ดำ� เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
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3. Management Operation Control
The Company’s management has established efficient and effective control activities to prevent or lessen the
impacts of significant risks by using the Balanced Scorecard as a tool for measuring and evaluating performance as suitable
and adequate. The Company has also set in place significant policies and procedures to serve as guidelines for business
operation and defined operation on parts of key risks and control mechanisms to prevent and minimize errors. In addition,
the internal auditors review business operation to ensure that the Company strictly adheres to laws and regulations. The
internal auditors also issued a Recommend Best Practices for Internal Controls Improvement for all business units to
follow as guidelines for system improvement. Furthermore, the Company has clearly set out the scope, authorities and
duties of management at each level by segregating duties in the supply chains for effective management. The Company has
established and regularly updated the schedule of authorities for greater flexibility in business operation, and conducted a
written report on a regular basis. Additionally, the Company has put in place channels for filing complaints for employees
who have been suffering unfairness in practices, work, benefits, duties and responsibilities, working rules and regulations or
other matters. In order to encourage positive relationships and understanding between the Company and employees and
eliminate conflicts that may arise from the work as well as provide fair benefits. Furthermore, the Company has implemented
the Document Management System in order to systematically organize legal documents, set up document fast search, and
limit access to important documents to prevent loss, destruction or illegal use. The Company also regularly monitors operations

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทมีการจัดระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการจัดท�ำระบบ Intranet, E-mail และเวปไซต์ของบริษัท
เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารข่าวสาร หรือประกาศต่างๆให้พนักงานทราบได้อย่างทัว่ ถึงในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้มชี อ่ งทางรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะภายในองค์กร และรับข้อร้องเรียนจากภายนอก ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยท�ำการประเมินระบบ SAP หลังจากน�ำมาใช้งาน รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการจัดท�ำการส�ำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศทั้งหมด เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีเสถียรภาพ
สามารถน�ำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัท

5. ระบบการติดตามและประเมินผล
ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบการติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะจัดการ เพือ่ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน บีเจซี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ
ในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กบั ทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ ตลอดจนเสนอรายงาน
และแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ ทัง้ นี้ กรณีทพี่ บข้อสังเกตเกีย่ วกับข้อบกพร่อง
ของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ จะมีการสรุปข้อสังเกตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ท�ำการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ท�ำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
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and related transactions that may carry in a conflict of interest for BJC. The Company has assigned a BJC director or
manager to be director of subsidiaries and associated companies to ensure that the actual operating is carried out under
normal business conditions according to the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand
Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003).

4. Information & Communication System
The Company has an integrated information and communication channel system that connects across the
internal and external organization by employing the Company’s Intranet, E-mail and website, which communicate news or
announcements to employees in an appropriate and timely manner. In addition, the Company has put in place channels
for filing opinions/suggestions within the organization and complaints from outside. The Company continuously develops
its information systems through implementation of the SAP Post Assessment project. The Company also has an effective
information security system and performs data backup of all information systems; this makes the systems stable, enables
them to continue operating properly and increases the reliability of the Company’s information systems.

5. Monitoring & Evaluation System
The Board of Directors of the Company has assigned the Management Board to monitor and evaluate
performance on a regular basis. The Company’s internal auditors have a duty to audit and review the performance of
BJC’s business units to ensure adequate and appropriate control being in place. The internal auditors have focused on
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรือ่ ง ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม รวมถึงมีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของ บีเจซี อันเกิดจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจะน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ� นาจ รวมถึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ บีเจซี บรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจทีก่ �ำหนดไว้
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่
ประการใด
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preventive auditing to bring concrete benefits to all business units. The Company’s Group Audit Division is able to
independently audit and report with recommendations to the Audit Committee and Management Board. In the case of
finding a significant weakness of internal control, the summary of audit observations and recommendations to prevent
and reduce risks will be reported and suggested to the relevant business units for being improved by a specified time, and
additionally to provide management with reasonable assurance that the Company has adequate and appropriate internal
control.
At the Company’s Board of Directors Meeting No. 1/2013 on 26 February 2013, the Audit Committee was
invited to join the meeting. The Board of Directors approved the Audit Committee Report in the matter of adequate and
appropriate internal control on five activities, namely, Organization and Environment, Risk Management, Management
Operation Control, Information & Communication System and Monitoring & Evaluation System. The Audit Committee also
reported to the Board of Directors that it has adequate and appropriate internal control. Moreover, it has monitored and
found that BJC has prevented the abuse of assets by directors, executives, major shareholders or connected persons.
The internal control systems are also efficiently improved to better address the changing environment, which allows BJC
to achieve its vision and mission, and to strictly comply with all laws and regulations.
In addition, the audit of the Company’s financial statements for the year 2012 by the External Auditor of the Company
did not reveal any significant issues concerning the internal control system which may cause damage to the operation of
the Company.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

BJC

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์  เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

บริษัท และบริษัทในเครือ (“บีเจซี”) ประกอบธุรกิจหลักดังนี้
1. การจัดจ�ำหน่าย การท�ำการตลาด และการกระจายสินค้าหลัก 4 ประเภท
ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นอุ ป โภคบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค รวมถึงอุปกรณ์
ด้านการศึกษา หนังสือ  ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ
2. การให้บริการด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า  (โลจิสติกส์) และบริการ
ทางอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค เทคนิค และเวชภัณฑ์
3. การผลิตสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านอุปโภคบริโภค โดยจ�ำหน่ายผ่าน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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CORPORATE INFORMATION
Name of Company:

Berli Jucker Public Company Limited

Symbol:

BJC

Head Office & Registered Office:

Berli Jucker House 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road Phrakanong,
Klongtoey, Bangkok 10110

Business Type:

1. Marketing and distribution of packaging products, consumer products,
healthcare products and technical products including educational
equipment, books in domestic and international
2. Provide service in storage and logistics and services industry,
consumer, technical and healthcare
3. Manufacturing of packaging products and consumer products and
distribute through Berli Jucker Public Company Limited.
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เลขทะเบียนบริษัท

0107536000226

ทุนของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 1,668,125,000.00 บาท
แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,668,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,588,125,000 หุ้น
เป็นเงิน 1,588,125,000 บาท

สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

โทรศัพท์

0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39

โทรสาร

0 2367 1000 และ 0 2381 4545

เว็บไซต์

http://www.bjc.co.th

อีเมลล์

bjc@bjc.co.th
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Registration Number:

0107536000226

Registered Capital:

Baht 1,668,125,000 divided into 1,668,125,000 ordinary shares with
par value of Baht 1 each.
Issued shares: 1,588,125,000 ordinary shares
Paid-up capital: Baht 1,588,125,000

Voting Rights:

1 Share per 1 Vote

Tel:

0 2367 1111, 0 2367 4520-39

Fax:

0 2367 1000, 0 2381 4545

Website:

www.bjc.co.th

E-mail:

bjc@bjc.co.th

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

1,170,000,000
บาท

สามัญ

117,000,000

10
บาท

1,170,000,000 115,355,235
บาท

98.59

2,270,000,000
บาท

สามัญ

22,700,000

100
บาท

2,270,000,000 22,700,000
บาท

100

2,055,000,000
บาท

สามัญ

20,550,000

100
บาท

2,055,000,000 20,550,000
บาท

100

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัท อุตสาหกรรมท�ำเครื่อง ผลิตภาชนะแก้ว
แก้วไทย จ�ำกัด (มหาชน)
15 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2427 0060-3
โทรสาร: 0 2427 6603
บริษัท ไทย มาลายา กลาส ผลิตภาชนะแก้ว
จ�ำกัด
28 เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม เอส ไอ แอล
หมู่ที่ 1 ต. บัวลอย
อ. หนองแค จ. สระบุรี
โทรศัพท์: 0 3637 3821-7
โทรสาร: 0 3637 3812-7
บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด บริษัทลงทุน
99 ชั้น 19 ซอยรูเบีย
ถ. สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1455
โทรสาร: 0 2367 1441
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DETAILS OF SHAREHOLDING IN JURISTIC PERSONS
DETAILS OF SHAREHOLDING IN JURISTIC PERSONS (BJC GROUP’S SHAREHOLDING OVER 10%)
AS OF 31 DECEMBER 2012
Name and Detail Of
Company

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Manufacture of Glass
Containers

1,170,000,000
Baht

Ordinary

117,000,000

10
Baht

Manufacture of Glass
Containers

2,270,000,000
Baht

Ordinary

22,700,000

100
Baht

Type Of Business

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Subsidiaries
Thai Glass Industries PCL.
15 Moo 1, Rajburana
Road, Kwaeng Rajburana,
Khet Rajburana, Bangkok
Tel : 0 2427 0060-3
Fax : 0 2427 6603
Thai Malaya Glass Co.,Ltd.
28 Moo 1 SIL Industrial
Land Tambol Bualoy,
Amphur Nongkae, Saraburi
Tel: 0 3637 3821-7
Fax: 0 3637 3812-7

1,170,000,000 115,355,235
Baht

22,700,000
Baht

22,700,000

98.59

100
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

ลงทุน ค้าขาย
น�ำเข้า และส่งออก

10,000,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ

ผลิตภาชนะแก้ว

52,740,000
เหรียญสหรัฐ

1,500,000,000
บาท

ประเภทธุรกิจ

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

8,310,000

1
เหรียญ
ฮ่องกง

8,310,000
เหรียญฮ่องกง

8,310,000

100

-

-

-

52,740,000
เหรียญสหรัฐ

-

100

สามัญ

150,000,000

10
บาท

1,500,000,000
บาท

75,000,010

50.00001

บริษัทย่อย
บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมิเต็ด
ฮ่องกง
1 ถนน แมทเธอร์สัน
อาคารไทม์สแควร์ ตึก 2 ชั้น
36 คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง
โทรศัพท์: 3188 8333
โทรสาร: 3188 8222
บีเจซี กล๊าส
เวียดนาม ลิมิเต็ด
มี่ สวน อินดัสเตรียล ปาร์ค
เขตตันบิน จังหวัด บา เรีย
หวุง เตา ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์: (84.8) 39306629
โทรสาร: (84.8) 39305925
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ
แคน จ�ำกัด
99 หมู่ 9 ถ.หนองปลากระดี่
ต.หนองปลิง อ.หนองแค
จ.สระบุรี
โทรศัพท์ : 0 3637 3600
โทรสาร : 0 3637 3601

ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
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Name and Detail Of
Company

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Investment vehicle

2,055,000,000
Baht

Ordinary

20,550,000

100
Baht

2,055,000,000
Baht

20,550,00

100

Investment, Trading,
Import and Export

10,000,000
HKD

Ordinary

8,310,000

1
HKD

8,310,000
HKD

8,310,000

100

Type Of Business

Subsidiaries
BJC Packaging Co., Ltd.
19th Floor, 99 Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: 0 2367 1455
Fax: 0 2367 1441
BJC Glass
Co., Ltd.(Hong Kong)
36/F, Tower Two, Times
Square, 1 Matheson
Street, Causeway Bay,
Hong Kong
Tel: 3188 8333
Fax: 3188 8222

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ
บริษัทลงทุน
แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
1618 อาคาร 1 แกรนด์
เซ็นจูรี่เพลส ถนน 193 ปริ้นส์
เอ๊ดเวิร์ด ฝั่งตะวันตก
เกาะเกาลูน ฮ่องกง
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ
ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด
2 วีเอสไอพี 2-เอ ถนน18
เขตอุตสาหกรรม เวียดนามสิงคโปร์ พาร์ค 2-เอ เขต
ธ่านเอวียน โฮจิมินท์ ซิตี้
ประเทศเวียดนาม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ผลิตอาหารว่าง
ฟู้ดส์ จ�ำกัด
225/10 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2313 1470-3
โทรสาร : 0 2313 1031

40,000,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ

20,000,000
เหรียญสหรัฐ

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

40,000,000

1
เหรียญ
สหรัฐ

40,000,000
เหรียญสหรัฐ

10,716,000

26.79

สามัญ

-

-

20,000,000
เหรียญสหรัฐ

-

26.79

320,000,000
บาท

สามัญ

3,200,000

100
บาท

320,000,000
บาท

3,200,000

100

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

manufacturer of Glass
Containers

52,740,000
USD

-

-

-

52,740,000
US

-

100

1,500,000,000
Baht

Ordinary

150,000,000

10
Baht

1,500,000,000
Baht

75,000,010

50.00001

40,000,000
USD

Ordinary

40,000,000

1
USD

40,000,000
USD

10,716,000

26.79

บริษัทย่อย
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Name and Detail Of
Company

Subsidiaries

BJC Glass Vietnam Ltd.
My Xuan A Industrial
Zone, Tan Thanh District,
Baria Vung Tua Province,
Vietnam
Tel: (84.8) 39306629
Fax: (84.8) 39305925
Thai Beverage Can Co., Ltd
99 Moo 9 SIL Industrial
Land,Nongplakradi Road,
Tambol Nongpling,
Amphur Nongkhae,
Saraburi
Tel: 0 3637 3600
Fax: 0 3637 3601
TBC-Ball Beverage Can
Holding Ltd.(Hong Kong)
1618, Tower 1, Grand
Century Place, 193 Prince
Edward Road West,
Kowloon, Hong Kong

Manufacture of
aluminum cans

Investment vehicle
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

ผลิตอาหารว่าง

12,000,000
ริงกิต

สามัญ

12,000,000

1
ริงกิต

12,000,000
ริงกิต

12,000,000

100

ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งท�ำจากนม

635,200,000
บาท

สามัญ

6,352,000

100
บาท

635,200,000
บาท

3,239,520

51

ผลิต การตลาด และจัด
จ�ำหน่ายกระดาษอนามัย

900,000,000
บาท

สามัญ

90,000,000

10
บาท

900,000,000
บาท

85,354,470

94.84

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
ล็อต 1 จาลัน เปลาเบอร์
23/1 เซคชั่น 23 40300
ซา ฮารัม เซลังงอ
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์ : 603 5542 3566
โทรสาร : 603 5542 0131
บริษัท บีเจซี ดานอน
แดรี่ จ�ำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ยูนิต 804 ชั้นที่ 8
ถ. พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2649 2900
โทรสาร : 0 2636 2223
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เซลล็อกซ์ จ�ำกัด
330 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2312 6115-8
โทรสาร : 0 2312 6173
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Name and Detail Of
Company

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Manufactures of
aluminum cans

20,000,000
USD

Ordinary

-

-

20,000,000
USD

-

26.79

Manufacture of snack
foods

320,000,000
Baht

Ordinary

3,200,000

100
Baht

320,000,000
Baht

3,200,000

100

Manufacture of snack
foods

12,000,000
Ringkit

Ordinary

12,000,000

1
Ringkit

12,000,000
Ringkit

12,000,000

100

Subsidiaries

TBC-Ball Beverage Can
Vietnam Ltd.
No. 2 VSIP IIA, Street 18,
VSIP IIA Tan Uyen,
Binh Duong, Vietnam
Tel : 84 650 222 1081-88
Fax : 84 650 222 1089-90
Berli Jucker Foods Ltd.
225/10 Moo 1,
Theparak Road,
Tambol Bangsaothong,
Amphur Bangsaothong,
Samutprakarn
Tel : 0 2313 1470-3
Fax : 0 2313 1031
Jacy Foods Sdn Bhd
Lot 1, Jalan Pelabur 23/1
Section 23, 40300 Shah
Alam, Selangor, Malaysia
Tel : 603 5542 3566
Fax : 603 5542 0131

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

ผลิตสบู่ เครื่องส�ำอาง
และลูกอม

70,000,000
บาท

สามัญ

70,000

1,000
บาท

70,000,000
บาท

69,892

99.85

บริการด้านพิธีการออก
สินค้า คลังสินค้า ขนส่ง
และจัดส่งสินค้า

50,000,000
บาท

สามัญ

500,000

100
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Manufacture and
635,200,000
distribute of fresh
Baht
Yoghurt and milk product

Ordinary

6,352,000

100
Baht

635,200,000
Baht

3,239,520

51

Manufacture of
paper product

Ordinary

90,000,000

10
Baht

900,000,000
Baht

85,354,470

94.84

บริษัทย่อย
บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม
จ�ำกัด
70 หมู่ 13 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2385 9024
โทรสาร : 0 2358 9355
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
โลจิสติกส์ จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2367 1460
โทรสาร : 0 2712 2273
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Name and Detail Of
Company

Subsidiaries
BJC Danone Dairy Co.,Ltd.
Abdulrahim Place, Unit
804, 10th Floor, 990
Rama IV Road, Kwaeng
Silom, Khet Bangrak,
Bangkok
Tel : 0 2649 2900
Fax : 0 2636 2223
Berli Jucker Cellox Ltd.
330 Moo 9, Bangna-Trad
Road,Tambol Bangchalong,
Amphur Banplee,
Samuthprakarn
Tel : 0 2312 6115-8
Fax : 0 2312 6173

900,000,000
Baht
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

50,000,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ

41,000,000

1
เหรียญ
ฮ่องกง

41,000,000
เหรียญฮ่องกง

30,750,000

75

5,400,000,000
เวียดนามดองก์

-

-

-

5,400,000,000
เวียดนามดองก์

-

75

บริษัทย่อย
ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล บริษัทลงทุน
คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
ถนน แมทเธอร์สัน อาคาร
ไทม์สแควร์ ตึก 2 ชั้น 36
คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง
โทรศัพท์ : 3188 8333
โทรสาร : 3188 8222
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล ตัวแทนจ�ำหน่าย
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
40 บา ฮูเยน ตวน กวน
วาร์ด 6 ดิสทริก 3
โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์: (848) 3811-7777
(848) 3811-9999
โทรสาร: (848) 3811-7816
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Name and Detail Of
Company

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Manufactures of soap,
cosmetics and
confectionery

70,000,000
Baht

Ordinary

70,000

1,000
Baht

70,000,000
Baht

69,892

99.85

Custom clearing,
warehousing,
transportation and
distribution services

50,000,000
Baht

Ordinary

500,000

100
Baht

50,000,000
Baht

500,000

100

Subsidiaries
Rubia Industries Ltd.
70 Moo 13,
Poochaosamingprai Road,
Tambol Bangyaprake,
Amphur Prapradaeng,
Samutprakarn
Tel : 0 2385 9024
Fax : 0 2358 9355
Berli Jucker Logistics Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit
42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1460
Fax : 0 2712 2273

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

ตัวแทนจ�ำหน่าย

10,000,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์

200,000,000
บาท

Type Of Business

ประเภทธุรกิจ

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

5,110,000

1
เหรียญ
ฮ่องกง

5,110,000
เหรียญฮ่องกง

3,832,500

75

สามัญ

20,000,000

10
บาท

200,000,000
บาท

20,000,000

100

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

50,000,000
HKD

Ordinary

41,000,000

1
HKD

41,000,000
HKD

30,750,000

75

5,400,000,000
VND

-

-

-

5,400,000,000
VND

-

75

10,000,000
HKD

Ordinary

5,110,000

1
HKD

5,110,000
HKD

3,832,500

75

บริษัทย่อย
บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
1 ถนน แมทเธอร์สัน อาคาร
ไทม์สแควร์ ตึก 2 ชั้น 36
คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง
โทรศัพท์: 3188 8333
โทรสาร: 3188 8222
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2367-1111
0-2381-4520
โทรสาร: 0-2367-1000
0-2381-4545
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Name and Detail Of
Company

Subsidiaries

Thai Corp International
Investment vehicle
Co., Ltd. (Hong Kong)
36/F., Tower Two, Times
Square, 1 Matheson Street,
Causeway Bay, Hong Kong
Tel : 3188 8333
Fax : 3188 8222
Thai Corp International
Agent
(Vietnam) Co., Ltd.
40 Ba, Huyen Thanh Quan,
Ward 6, District 3, Ho Chi
Minh City, Vietnam
Tel : (848) 3811-7777
(848) 3811-9999
Fax : (848) 3811-7816
BJIMK Co., Ltd.
Agent
36/F., Tower Two, Times
Square, 1 Matheson Street,
Causeway Bay,Hong Kong
Tel : 3188 8333
Fax : 3188 8222

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางและ
เครื่องจักรกล

500,000
บาท

สามัญ

500

1,000
บาท

500,000
บาท

500

100

จ�ำหน่ายเวชภัณฑ์

5,000,000
บาท

สามัญ

50,000

100
บาท

1,325,000
บาท

50,000

100

586,000,000
บาท

สามัญ

4,560,000

100
บาท

456,000,000
บาท

4,560,000

100

บุริมสิทธิ

1,300,000

100
บาท

130,000,000
บาท

1,300,000

บริษัทย่อย
บริษัท มัณฑนา จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ�ำกัด
48 ซอยสมานฉันท์-บาโบส
ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1252
โทรสาร: 0 2367 1246
บริษัท ไทย-สแกนดิค
สตีล จ�ำกัด
7 ถ.ไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ต. มาบตาพุด
อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
โทรศัพท์: 0 3868 3066-70
โทรสาร: 0 3868 3065

ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบ
สังกะสี
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Sales of medical and
hospital supplies

200,000,000
Baht

Ordinary

20,000,000

10
Baht

200,000,000
Baht

20,000,000

100

Sales of cosmetics and
machinery

500,000
Baht

Ordinary

500

1,000
Baht

500,000
Baht

500

100

Sales of Medical
Products

5,000,000
Baht

Ordinary

50,000

100
Baht

1,325,000
Baht

50,000

100

Subsidiaries

BJC Healthcare Co., Ltd
99 Soi Rubia, Sukhumvit
42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1111
0 2381 4520
Fax : 0 2367 1000
0 2381 4545
Montana Co., Ltd
99 Soi Rubia, Sukhumvit
42 Road,
Kwaeng Phrakanong, Khet
Klongtoey, Bangkok
Cosma Medical Co., Ltd.
48 Soi Samarnchan
Barbose,Sukhumvit 42 Road
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1252
Fax : 0 2367 1246

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีทางภาพ
เครื่องเขียนและ
วัสดุก่อสร้าง

250,000,000
บาท

สามัญ

25,000,000

10
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

100

จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์

63,785,000
บาท

สามัญ

18,250

3,500
บาท

63,875,000
บาท

18,095

99.15

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Manufacture of
galvanized steel
structures

586,000,000
Baht

Ordinary

4,560,000

100
Baht

456,000,000
Baht

4,560,000

Preference

1,300,000

100
Baht

130,000,000
Baht

1,300,000

Sales of Imaging
products Stationery and
Construction supplies

250,000,000
Baht

Ordinary

25,000,000

10
Baht

250,000,000
Baht

25,000,000

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล
แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 367 1111
0 2381 4520
โทรสาร: 0 2367 1000
0 2381 4545
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1111
0 2381 4520
โทรสาร: 0 2381 4548
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Name and Detail Of
Company

Subsidiaries

Thai-Scandic Steel Co., Ltd.
7,I-5 Road, Mab Ta Phut
Industrial Estate, Tambol
Mab Ta Phut, Amphur
Muang, Rayong
Tel : 0 3868 3066-70
Fax : 0 3868 3065
BJC Industrial and
Trading Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 367 1111
0 2381 4520
Fax : 0 2367 1000
0 2381 4545

100

100
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

1,000,000
จัค

สามัญ

615

1,000
จัค

615,000
จัค

615

100

1,300,000,000
บาท

สามัญ

130,000,000

10
บาท

200,000,000
เหรียญฮ่องกง

สามัญ

164,940,850

1
เหรียญ
ฮ่องกง

บริษัทย่อย
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
น�ำเข้าและส่งออก
(เมียนมาร์) จ�ำกัด
39 (บี) ทาว วัน สตรีท
ดาก้อน ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง
สหภาพเมียนมาร์
โทรศัพท์: 951 226 658
โทรสาร: 951 221 598
ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1029
โทรสาร: 0 2712 2241
บริษัท บีเจซี
ตัวแทน จ�ำหน่าย
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1804
โทรสาร: 0 2712 2241
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล
ตัวแทนจ�ำหน่าย
คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร
ไทม์สแควร์ ตึก 2 ชั้น 36
คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง
โทรศัพท์: 3188 8333
โทรสาร: 3188 8222

1,300,000,000 130,000,000
บาท

100

164,940,850
เหรียญฮ่องกง

100

164,940,850
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

63,785,000
Baht

Ordinary

18,250

3,500
Baht

63,875,000
Baht

18,095

99.15

1,000,000
Kyats

Ordinary

615

1,000
Kyats

615,000
Kyats

615

100

Subsidiaries

Berli Jucker Specialties Ltd. Sale of chemical
99 Soi Rubia,
products
Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1111
0 2381 4520
Fax : 0 2381 4548
Berli Jucker (Myanmar) Ltd. Import and export
No. 39 (B), Taw Win Street,
DagonTownship, Rangoon,
Myanmar
Tel : 951 226 658
Fax : 951 221 598
Bangkok
Tel : 0 2367 1029
Fax : 0 2712 2241

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

ตัวแทนจัดจ�ำหน่าย

14,000,000
เหรียญสหรัฐ

-

-

-

14,000,000
เหรียญสหรัฐ

-

100

ผู้ค้าและจ�ำหน่ายหนังสือ
และนิตยสาร

301,724,000
บาท

สามัญ

3,017,240

100
บาท

301,724,000
บาท

3,017,240

100

ให้บริการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

180,000,000
บาท

สามัญ

18,000,000

10
บาท

180,000,000
บาท

9,180,000

51

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

1,300,000,000
Baht

Ordinary

130,000,000

10
Baht

1,300,000,000 130,000,000
Baht

100

200,000,000
HKD

Ordinary

164,940,850

1
HKD

164,980,850
HKD

164,940,850

100

14,000,000
USD

-

-

-

14,000,000
USD

-

100

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย

บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล
(เวียดนาม) ลิมิเต็ด
ขั้นบิ่น คอมมูน
เขตเตินเอวียน
จังหวัดบินเยือง
ประเทศเวียดนาม
บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ำกัด
65/66, 65/70 ชั้น 7
อาคารช�ำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส
เซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2715 9000
โทรสาร : 0 2715 9199
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ�ำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 30 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2626 0000
โทรสาร: 0 2626 0088
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Name and Detail Of
Company

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Subsidiaries
BJC International Co., Ltd. Agent
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1804
Fax : 0 2712 2241
BJC International Co., Ltd. Agent
(Hong Kong)
36/F., Tower Two, Times
Square, 1Matheson Street,
Causeway Bay,Hong Kong
Tel : 3188 8333
Fax : 3188 8222
BJC International
Agent
(Vietnam) Ltd.
Khanh Binh Commune,
Tan Uyen District, Binh
Duong Province, Vietnam
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

11,000,000
บาท

สามัญ

110,000

100
บาท

11,000,000
บาท

110,000

100

สามัญ

154,450,000

257,926,000
เหรียญสหรัฐ

77,225,000

50

บุริมสิทธิ

103,476,000

1
เหรียญ
สหรัฐ

สามัญ

55,000,000

1
ริงกิต

55,000,000
ริงกิต

บุริมสิทธิ

172,225

บริษัทย่อย

บริษัท ดิสทรี่-ไทย จ�ำกัด
ผู้ค้าและจ�ำหน่ายหนังสือ
65/66, 65/70 ชั้น 7
และนิตยสาร
อาคารช�ำนาญเพ็ญชาติ
บิสเนส เซ็นเตอร์
ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส
บริษัทลงทุน
พีทีอี แอลทีดี
8 ถนนครอส์ส หมายเลข
11-00 อาคารพีดับเบิ้ลยูซี
ประเทศสิงคโปร์
มาลายา กล๊าส โปรดักส์
ผลิตภาชนะแก้ว
เอสดีเอ็น บีเอชดี
72-เอ จาลัน แธมปอย 81200
ยะโฮร์ บารู จังหวัดยะโฮร์
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์: (07) 2371701
โทรสาร: (07) 2371705
(07) 2360712

30,188,000
27,500,000

50

86,112
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Retailer of Books and
Magazines.

301,724,000
Baht

Ordinary

3,017,240

100
Baht

301,724,000
Baht

3,017,240

100

Rendering Serviecs of
Information
Technology

180,000,000
Baht

Ordinary

18,000,000

10
Baht

180,000,000
Baht

9,180,000

51

Retailer of Books and
Magazines.

11,000,000
Baht

Ordinary

110,000

100
Baht

11,000,000
Baht

110,000

100

Subsidiaries

Asia Books Co., Ltd.
65/66, 65/70, 7th Floor,
Chamnan Penchat Building,
Rama 9 Road, Kwaeng
Huai Khwang, Khet Huai
Khwang, Bangkok
Tel : 0 2715 9000
Fax : 0 2715 9199
T.C.C. Technology Co.,Ltd.
30th Floor, Park Wing,
Empire Tower 195 South
Sathorn Road Yannawa,
Sathorn, Bangkok
Tel : 0 2626 0000
Fax : 0 2626 0088
Distri-Thai Ltd.
65/66, 65/70, 7th Floor,
Chamnan Penchat Building,
Rama 9 Road, Kwaeng
Huai Khwang, Khet Huai
Khwang, Bangkok

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

-

-

-

29,100,000
เหรียญสหรัฐ

-

35

50

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มาลายา-เวียดนาม
ผลิตภาชนะแก้ว
กล๊าส ลิมิเต็ด
76 ถนนตัน ทัด เทวียด วอร์ด
16 เขต 4 จังหวัดโฮจิมินท์
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์: (84.4) 39404149
โทรสาร: (84.8) 39404294

บริษัทร่วม
บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก
จ�ำหน่ายโซดาแอช
โซดา จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทร: 0 2367 1601
โทรสาร: 0 2381 5102

40,000,000
บาท

สามัญ

6,400,000

6.25
บาท

40,000,000
บาท

3,200,000

Name and Detail Of
Company

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Ordinary

154,450,000

50

103,476,000
55,000,000

257,926,000
USD

77,225,000

Preference
Ordinary

1
USD

172,225

55,000,000
Ringkit

50

Preference

1
Ringkit

30,188,000
27,500,000

-

-

-

29,100,000
USD

236

Type Of Business

joint Venture
BJC O-I Glass Pte., Ltd
8 Cross Street, #11-00
PWC Building, Singapore
Malaya GlassProducts
Sdn Bhd
72-A, Jalan Tampoi,
81200 Johor Bahru, Johor,
Malaysia
Tel : (07) 2371701
Fax : (07) 2371705
(07) 2360712
Malaya Vietnam Glass Ltd.
76 Ton That Thuyet
Street, Ward 16, District 4,
Hochiminh City Vietnam
Tel: (84.4) 39404149
Fax : (84.8) 39404294

Investment vehicle
Manufacture of Glass
containers

Manufacture of Glass
containers

86,112

-

35
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแข็ง

303,933,400
บาท

สามัญ

3,039,334

100
บาท

303,933,400
บาท

1,489,270

49

จ�ำหน่ายเศษแก้ว
พลาสติกและวัสดุที่ใช้แล้ว

320,000,000
บาท

สามัญ

3,200,000

100
บาท

320,000,000
บาท

800,000

25

สามัญ

220

6,000
จัค

1,320,000
จัค

33

15

ประเภทธุรกิจ

บริษัทร่วม

บริษัท เบอร์ลี่
ไดน่าพลาส จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2381 5088
โทรสาร : 0 2381 5788
บริษัท แก้วกรุงไทย จ�ำกัด
8 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน
ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0 3528 7101-4
โทรสาร: 0 3528 7235

บริษัทอื่น
บริษัท สยาม ซีเมนต์
เมียนมาร์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
สหภาพเมียนมาร์

ตัวแทนจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Sales of soda ash

40,000,000
Baht

Ordinary

6,400,000

6.25
Baht

40,000,000
Baht

3,200,000

50

Manufactures of rigid
plastic containers

303,933,400
Baht

Ordinary

3,039,334

100
Baht

303,933,400
Baht

1,489,270

49

Distributor of glass
scrap and plastic

320,000,000
Baht

Ordinary

3,200,000

100
Baht

320,000,000
Baht

800,000

25

Associates
Berli Asiatic Soda Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1601
Fax : 0 2381 5102
Berli Dynaplast Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2381 5088
Fax : 0 2381 5788
Gaew Grung Thai Co., Ltd
8 Moo. 2 Phaholyothin
Road, Tambon Lamsai,
Amphur Wangnoi,
Ayutthaya
Tel : 0 3528 7101-4
Fax : 0 3528 7235

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ
(บาท)

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

หยุดด�ำเนินการ

100,000,000
บาท

สามัญ

10,000,000

10
บาท

100,000,000
บาท

10,000,000

100

หยุดด�ำเนินการ

100,000
บาท

สามัญ

490

100
บาท

49,000
บาท

490

100

บุริมสิทธิ

510

100
บาท

51,000
บาท

510

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

Ordinary

220

6,000

1,320,000

33

15

100,000,000
Baht

Ordinary

10,000,000

10
Baht

100,000,000
Baht

10,000,000

100

100,000
Baht

Ordinary

490

100
Baht

49,000
Baht

490

100

Preference

510

100
Baht

51,000
Baht

510

บริษัทที่หยุดด�ำเนินงาน
บริษัท บีเจซี
มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2367 1111
0 2381 4520
โทรสาร: 0 2367 1000
0 2381 4545
บริษัท เจอร์เนิล โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด
65/66, 65/70 ชั้น 7
อาคารช�ำนาญเพ็ญชาติ
บิสเนส เซ็นเตอร์
ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Register
Capital

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Others
Siam Cement Myanmar
Trading Ltd.
Myanmar

Cement distributor

Dormant
BJC Marketing Co., Ltd.
Dormant
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1111
0 2381 4520
Fax : 0 2367 1000
0 2381 4545
Journal Holdings Ltd.
Dormant
65/66, 65/70, 7th Floor,
Chamnan Penchat Building,
Rama 9 Road,
Kwaeng Huai Khwang,
Khet Huai Khwang,
Bangkok
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ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ
(บาท)

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

หยุดด�ำเนินการ

1,000,000
บาท

สามัญ

4,900

100
บาท

490,000
บาท

4,900

100

บุริมสิทธิ

5,100

100
บาท

510,000
บาท

5,100

สามัญ

30,000

1,000

30,000,000

30,000

100

สามัญ

998,000

100
บาท

99,800,000
บาท

998,000

100

บริษัทที่หยุดด�ำเนินงาน
บริษัท โกลด์
เมดอลเลี่ยน จ�ำกัด
65/66, 65/70 ชั้น 7
อาคารช�ำนาญเพ็ญชาติ
บิสเนส เซ็นเตอร์
ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
รูเบีย อินเวสท์เม้นทส์ ลิมิเต็ด
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น
บริษัท หินอ่อน
และศิลา จ�ำกัด
48 ซอยสมานฉันท์-บาโบส
ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2391 7331-4
โทรสาร: 0 2391 7330

หยุดด�ำเนินการ
หยุดด�ำเนินการ

99,800,000
บาท
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Name and Detail Of
Company

Type Of Business

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

1,000,000
Baht

Ordinary

4,900

100
Baht

490,000
Baht

4,900

Preference

5,100

100
Baht

510,000
Baht

5,100

Ordinary

30,000

1,000

30,000,000

30,000

100

Ordinary

998,000

100
Baht

99,800,000
Baht

998,000

100

Dormant

Gold Medallion Ltd.
Dormant
65/66, 65/70, 7th Floor,
Chamnan Penchat Building,
Rama 9 Road,
Kwaeng Huai Khwang,
Khet Huai Khwang,
Bangkok
Rubia Investments Ltd.
Dormant
British Virgin Islands
Marble & Stones Co., Ltd. Dormant
48 Soi
Samarnchan-Barbose,
Sukhumvit 42 Road
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2391 7331-4
Fax : 0 2391 7330

99,800,000
Baht

100

ชื่อ
รายละเอียดบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ประเภท
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออก
จ�ำหน่าย
(หุ้น)

มูลค่า
หุ้นละ
(บาท)

ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว
(บาท)

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ / ลงทุน
(ร้อยละ)

หยุดด�ำเนินการ

2,000,000
บาท

สามัญ

20,000

100
บาท

2,000,000
บาท

20,000

100

หยุดด�ำเนินการ

1,000,000
บาท

สามัญ

10,000

100
บาท

250,000
บาท

10,000

100

หยุดด�ำเนินการ

100,000,000
บาท

สามัญ

100,000

1,000
บาท

94,400,000
บาท

50,000

50

Type Of Business

Register
Capital

Types
Of
shares

Number Of
Shares
Issued

Par
Value

Paid-Up
Capital

2,000,000
Baht

Ordinary

20,000

100
Baht

2,000,000
Baht

20,000

100

1,000,000
Baht

Ordinary

10,000

100
Baht

250,000
Baht

10,000

100

100,000,000
Baht

Ordinary

100,000

1,000
Baht

94,400,000
Baht

50,000

50

บริษัทที่หยุดด�ำเนินงาน
บริษัท ไทยฟลัวสปาร์แอนด์
มิเนอรัลส์ จ�ำกัด
595/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
บริษัท บีเจซี รีเทล จ�ำกัด
99 ซ.รูเบีย ถ. สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
โทร: 0 2367 1455
โทรสาร: 0 2367 1441
บริษัท บีเจซี มารีน
รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
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Name and Detail Of
Company

Of Share
Number %holding
Of Shares
/
Held
Investment

Dormant

Thai Flourspar & Minerals Dormant
Co., Ltd.
595/1 Ladprao Road,
Kwaeng Ladyao,
Khet Bang Khen, Bangkok
BJC Retail Co., Ltd.
Dormant
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel : 0 2367 1455
Fax : 0 2367 1441
BJC Marine Resources
Dormant
Development Co., Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2229 2800
โทรสาร: 0 2359 1259
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 25 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2676 5700
โทรสาร: 0 2676 5757
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2 264 8000
โทรสาร: 0 2 657 2222

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย
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REFERENCES
Company Registrar:

Auditor:

		

Solicitor:

		

Thailand Securities Depository Company Limited
Stock Exchange of Thailand Building 62 Ratchadaphisek Road Klongtoey,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: 0 2229 2800
Fax: 0 2359 1259
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
Rajanakarn Bldg. 25th Floor, 183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok, 10120
Tel: 0 2676 5700
Fax: 0 2676 5757
Weerawong Chinnavat & Peangpanor Limited
22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0 2264 8000
Fax: 0 2657 2222

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2229 2000
โทรสาร: 0 2359 1008-11
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล
ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคารหลัก
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Share Listing:

		

Major Bankers:

		

The Stock Exchange of Thailand
Stock Exchange of Thailand Building 62 Ratchadaphisek Road Klongtoey,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: 0 2229 2000
Fax: 0 2359 1008-11
Bangkok Bank Public Company Limited
Siam Commercial Bank Public Company Limited
Kasikornbank Public Company Limited
TMB Bank Public Company Limited
Thanachart Bank Public Company Limited
Bank of Ayudhya Public Company Limited
Krungthai Bank Public Company Limited
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
Citi Bank, N.A.
BNP Paribas
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ำกัด
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 0 2888 8888
โทรสาร: 0 2888 8882
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The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
Deutshe Bank AG.
Mizuho Corporate Bank, Limited
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Bondholders’ Representative and Bond Registrar: Kasikornbank Public Company Limited
1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Khwaeng Rat Burana, Khet Rat
Burana, Bangkok 10140
Tel: 0 2888 8888
Fax: 0 2888 8882

ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์
ฝ่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ชั้น 11) ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1518
โทรสาร : (662) 367 1517
(662) 367 1526
บมจ. อุตสาหกรรมท�ำเครื่องแก้วไทย
78 หมู่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (662) 769 3500
โทรสาร : (662) 769 3678

บจก. ไทย มาลายา กลาส
28 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เอสไอแอล ต�ำบลบัวลอย
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : (036) 373 821-7
โทรสาร : (036) 373 815
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ�ำกัด
99 หมู่ 9 เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เอสไอแอล ถนนหนองปลากระดี่
ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : (6636) 373 600
โทรสาร : (6636) 373 601
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CONTACT INFORMATION
Packaging Supply Chain
Packaging Products Division
99 Berli Jucker House (11th Fl.)
Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey,
Bangkok
Tel: (662) 367 1518
Fax: (662) 367 1517
(662) 367 1526
Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
78 Moo 3, Soi Watsrivareenoi
Bangna-trad Road, 18 km.,Tambol Nongprue
Amphur Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel: (662) 769 3500
Fax: (662) 769 3678

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
28 Moo.1 SIL Industrial Land,
Tambol Bua-loy, Amphur Nongkhae,
Saraburi 18140
Tel: (036) 373 821-7
Fax: (036) 373 815
Thai Beverage Can Limited
99 Moo 9 SIL Industrial Land,
Nongplakradi Road, Tambol
Nongpling, Amphur Nongkhae, Saraburi
Tel: (6636) 373 600
Fax: (6636) 373 601
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กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1984
โทรสาร : (662) 381 4549
ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1622
โทรสาร : (662) 367 1827
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด
225/10 หมู่ 1 ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (662) 313 1470
โทรสาร : (662) 313 1031

บริษัท เจซีฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
ล็อต 1 จาลัน เปลาเบอร์ 23/1 เซคชั่น 23
40300 ซา ฮาราม เซลังงอ มาเลเซีย
โทรศัพท์ : (603) 5542 4113
โทรสาร : (603) 5542 0131
บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จ�ำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ยูนิท 804 ชั้น 8 ถนนพระรามสี่
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (662) 649 2999
โทรสาร : (662) 636 2223
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1622
โทรสาร : (662) 367 1827
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Consumer Supply Chain

Jacy Foods Sdn Bhd
Lot 1, Jalan Pelabur, 23/1 Section 23
Channel Development Division
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Tel: (603) 5542 4113
Kwaeng Phrakanong
Fax: (603) 5542 0131
Khet Klongtoey, Bangkok
BJC Danone Dairy Co., Ltd.
Tel: (662) 367 1984
990 Abdulrahim Place, Unit 804
Fax: (662) 381 4549
8th Floor, Rama IV Road, Kwaeng Silom
Food Products Division
Khet Bangrak, Bangkok 10500
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Tel: (662) 649 2999
Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok
Fax: (662) 636 2223
Tel: (662) 367 1622
Personal Care & Household Products Division
Fax: (662) 367 1827
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road,
Berli Jucker Foods Co., Ltd.
Kwaeng Phrakanong
225/10 Moo 1 Tambol Bangsaothong
Khet Klongtoey, Bangkok
Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540
Tel: (662) 367 1622
Tel: (662) 367 1470
Fax: (662) 367 1827
Fax: (662) 313 1031

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จ�ำกัด
โรงงานบางพลี
330 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (662) 312 6115-8
โทรสาร : (662) 312 6173
โรงงานปราจีนบุรี
598 หมู่ 10 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : (66 37) 270 000
โทรสาร : (66 37) 270 099
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ำกัด
70 หมู่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : (662) 385 9024
โทรสาร : (662) 385 9355

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1460
โทรสาร : (662) 712 2273

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
และทางเทคนิค
ฝ่ายการแพทย์
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1316-18
โทรสาร : (662) 381 4547
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Consumer Supply Chain
Berli Jucker Cellox Co.,Ltd.
Bangplee Plant
330 Moo 9 Bangna-Trad., Tambol Bangchalong
Amphur Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: (662) 312 6115-8
Fax: (662) 312 6173
Prachinburi Plant
598 Moo 10 Tambol Thatom, Amphur Srimahaphot
Prachinburi, 25140
Tel: (66 37) 270 000
Fax: (66 37) 270 099
Rubia Industries Co.,Ltd.
70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, Bangyapraek
Prapradaeng, Samutprakarn, 10130
Tel: (662) 385 9024
Fax: (662) 385 9355

Berli Jucker Logistics Co.,Ltd.
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (662) 367 1460
Fax: (662) 712 2273

Healthcare & Technical Supply Chain

Medical Division
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (662) 367 1316-18
Fax: (662) 381 4547
Pharmaceutical Division
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (662) 367 1298
Fax: (662) 381 4551

รายงานประจำ�ปี 2555 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Annual Report 2012 • Berli Jucker Public Company Limited

ฝ่ายเวชภัณฑ์
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1298
โทรสาร : (662) 381 4551

ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 662) 367 1199
โทรสาร : (662) 712 2297

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1112
โทรสาร : (662) 381 4547 , 367 1262

ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์ สินค้าเครื่องเขียน
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1599
โทรสาร : (662) 367 1549

ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1212
โทรสาร : (662) 381 4548

ฝ่ายเครื่องเขียนและไลฟ์สไตล์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1104
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Business Development Division
Stationery and Lifestyle Division - Stationery
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (662) 367 1112
Tel: (662) 367 1599
Fax: (662) 381 4547, 367 1262
Fax: (662) 367 1549
Specialties Division
Stationery and Lifestyle Division - Consumer Electronic
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road,
Kwaeng Phrakanong,
Kwaeng Phrakanong,
Khet Klongtoey, Bangkok
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (662) 367 1212
Tel: (662) 367 1104
Fax: (662) 381 4548
Thai-Scandic Steel Company Limited
Industrial and Trading Division
7, I-5 Road, Mabtaphut Industrial Estate
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Tambol Mabtaphut, Amphur Muang
Kwaeng Phrakanong
Rayong 21150
Khet Klongtoey, Bangkok
Tel: (6638) 683 066-70
Tel: (662) 367 1199
Fax: (6638) 683 065
Fax: (662) 712 2297

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ�ำกัด
7 ถนนไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : (6638) 683 066-70
โทรสาร : (6638) 683 065

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 367 1804
โทรสาร : (662) 712 2241
บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล
คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
1 ถนนแมทเทอร์สัน อาคารไทม์สแควร์
ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ ฮ่องกง
โทรศัพท์ : (852) 3188 8333
โทรสาร : (852) 3188 8222

ส�ำนักงานผู้แทนประจ�ำประเทศเวียดนาม
ฟอสโก้ 2 บล็อค อี ห้อง อี 21
40 บา ฮูเยน ตวน กวน สตรีท
ดิสทริค 3 โฮจิมินต์ ซิตี้ เวียดนาม
โทรศัพท์ : (84 8) 3930 4312
โทรสาร : (84 8) 3930 5925
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์) จ�ำกัด
เลขที่ 39 (เคเค) เฟอ เซิ่น สตรีท
บาฮาน ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง สหภาพพม่า
โทรศัพท์ : (95 1) 549 967
โทรสาร : (95 1) 549 967
บริษัท เอเซียบุ๊คส จ�ำกัด
65/66, 65/70 ชั้น 7
อาคารช�ำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (662) 626 0000
โทรสาร : (662) 626 0088
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Others Business Group

Berli Jucker (Myanmar) Limited
No. 39 (KK), Pho Sein Street
International Business Division
99 Berli Jucker House, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Bahan Township, Yangon
Myanmar
Kwaeng Phrakanong,
Tel: (95 1) 549 967
Khet Klongtoey, Bangkok
Fax: (95 1) 549 967
Tel: (662) 367 1804
Fax: (662) 712 2241
Asia Books Company Limited
65/66, 65/70, 7th Floor, Chamnan Penchat Building,
BJC International Company Limited (Hong Kong)
Rama 9 Road, Kwaeng Huai Khwang,
36/F., Tower Two, Times Square 1
Khet Huai Khwang, Bangkok
Matheson Street, Causeway Bay
Tel: (662) 626 0000
Hong Kong
Fax: (662) 626 0088
Tel: (852) 3188 8333
Fax: (852) 3188 8222
Representative Office in Vietnam
FOSCO II, Block E, Suite E21
40 Ba Huyen Thanh Quan Street,
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 8) 3930 4312
Fax: (84 8) 3930 5925
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ANNUAL REPORT 2012
More than 130 years, BJC never ceases to
seek opportunities and partnership in
advanced technologies and trading. With the
rapid market growth in the neighboring
countries, it is foreseeable that the ratio of
revenue from international markets will also
increase continuously.
This will eventually result in the readiness of
BJC to cope with the changes when The
Agreement on ASEAN Economic Cooperation
becomes in effect in the near future.
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