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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยบริษทั เลือกใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ  รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงิน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระรวม 3 ท่ า น
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภาพ สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท และความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

III

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามตามกฎบัตรและแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจ
สอบ รวมทั้งข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระ
ทบส�ำคัญต่อองค์กรและระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละ
ท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
2. พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล

5/5
5/5
5/5

สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2562  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงิน
รวมของกลุม่ บริษทั ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะ
สมของนโยบายการบัญชี การประมาณการทางบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบและ
ความเป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน
1 ครัง้ เพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รบั ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลทีม่ สี าระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน เรือ่ งส�ำคัญ
จากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งบการเงิน เป็นต้น โดยในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยแต่
ประการใด
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คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและบริษทั จัดให้มสี ภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษ
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั เป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสใน
การท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท และสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่ได้พจิ ารณานัน้ เป็นไปตามธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าและราคา
ที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบ
ถ้วน และเพียงพอตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมด้าน
บัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ ทราบสาเหตุและแนวทางในการป้องกันความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ด�ำเนินอยู่
และติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานของ  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ  เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ากิจกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2563 ที่ได้จัดท�ำขึ้นตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท และ
มุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำคัญ ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงงบ
ประมาณประจ�ำปี ความเพียงพอของบุคลากร และก�ำกับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานตรวจสอบภายสามารถด�ำเนินกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กิจกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แผน
งานตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
แผนงานบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งเป็นรายไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ได้บริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ไว้ และสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
6. การสอบทานการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อก�ำหนด
ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระท�ำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ตลอด
จนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก โดยในปี 2562 ไม่พบว่ามีการกระท�ำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบทบาทหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงสอดคล้องกับกฎบัตรที่เป็นอยู่
8. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด มีความเป็น
อิสระ มีความรู้ และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นาย
ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. สุวัจชัย  เมฆะอ�ำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 6638 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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งบการเงินประจำ�ปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั เบอร์ ลี่
ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี
ที่ กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ านี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ค่ าความนิยม

กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าความนิ ยมจานวน 155,424 ล้านบาท วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
จากการซื้ อบริ ษทั บิ๊ กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)  ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่าของค่าความนิยม
และบริ ษัท ย่ อ ย รวมถึ ง C-Distribution Asia Pte Ltd.
(รวมเรี ยกว่ า “กลุ่ มบิ๊ กซี ”) ข้า พเจ้า ให้ ค วามส าคัญ  ประเมินการออกแบบและการนาไปปฏิ บตั ิของการควบคุม
เกี ่ ย วกับ มู ลค่ าของค่ าความนิ ยม เนื่ องจากมู ลค่ าของ
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่าของค่าความนิยม
ค่าความนิยมดังกล่าวมีจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
 ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุ ม
งบการเงิ นรวม ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม
ในการประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคต รวมถึง
การกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- สอบทานข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณการ
ที่ เ หมาะสม ซึ่ งการประเมิ น การด้ อ ยค่ า ดั ง กล่ า วมี
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิ ยมที่แสดงอยู่
ด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ของสมมติฐานสาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยการเปรี ยบเทียบ
ทั้ งนี้ นโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ ค่ า ความนิ ยมและ
ข้อ สมมติด งั กล่า วกับ แหล่ง ข้อ มูล ภายในและภายนอก
รายละเอี ยดค่ าความนิ ยมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ข้อ 3.14 และข้อ 18 ตามลาดับ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
-

พิจารณาอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนถัวเฉลี่ยของ
เงิ นทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริ ษทั อื่นที่ เปรี ยบเทียบกันได้
ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์ตามแบบจาลองทางการเงิน

-

สอบทานการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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-3วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและ
การร่ วมค้ า

กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
การร่ วมค้าที่มีนยั สาคัญในงบการเงินซึ่ งเกิดจากการซื้ อ  ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและการควบคุม
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่าของเงิ นลงทุ นของ
ธุ รกิ จ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการด้อยค่าของ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ วมและการร่ วมค้า เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เนื่ องจากมูลค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม  ประเมินการออกแบบและการนาไปปฏิ บตั ิของการควบคุม
และการร่ ว มค้า มีจานวนเงิน ที่เ ป็ นสาระสาคัญ และ
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้การด้อยค่าของเงิ นลงทุนของ
ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและข้อ สมมติ ที่สาคัญที่
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั นามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อ
 ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุ ม
การด้อยค่าดังกล่าว ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณในการ
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
กาหนดข้อสมมติซ่ ึงมีความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
คิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาหรับเงินลงทุนและการด้อยค่า
- ตรวจสอบหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของผูบ
้ ริ หาร
และรายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและ
เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ข้อ 3.10 ข้อ 3.16 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 ตามลาดับ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของประมาณการของผูบ
้ ริ หาร
โดยการทบทวนผลการดาเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และ
ผลประมาณการของผูบ้ ริ หารในปี ก่อน
-

ประเมิ น ความเหมาะสมของวิธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า และ
ข้อ สมมติ ฐ านที่ สาคัญ ที่ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั นามาใช้ใน
ประมาณค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่า ของเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า และพิจารณาอัตราคิดลดโดย
การวิเคราะห์ตน้ ทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับ
บริ ษทั อื่นที่เปรี ยบเทียบกันได้

-

สอบทานการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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-4เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพือ่ ตอบสนอง
การรับรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การซึ่ งเกิด วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
จากส่ วนงานธุ รกิ จที่ สาคัญ 4 กลุ่ม คื อ กลุ่มสิ นค้าและ  ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการควบคุม
บริ การทางบรรจุ ภ ัณ ฑ์ กลุ่ ม สิ น ค้า และบริ การทาง
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
อุปโภคบริ โภค กลุ่มสิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์และ
 ประเมิ นการออกแบบและการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุมภายใน
ทางเทคนิ ค และกลุ่มสิ นค้าและบริ การทางการค้าปลี ก
ของการรั บรู ้ รายได้ รวมการใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
สมัย ใหม่ ซึ่ งแต่ ล ะกลุ่ มธุ รกิ จมี ข ้อตกลงและเงื่ อนไข
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การขายและการให้บริ การและการกาหนดราคาที่แตกต่างกัน
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการตรวจความมี อยู่จริ งของ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ใช้การวิเคราะห์ ขอ
้ มูลเพื่อระบุ รายการรายได้จากการขาย
รายได้จากการขายและให้บริ การที่ บันทึ กรายการใน
และบริ การซึ่ งแสดงลักษณะของรายการที่ บนั ทึกรายการ
สมุ ด บัญ ชี ร ายวัน หรื อ รายการปรั บ ปรุ ง ที่ จัด ท าโดย
ในสมุ ด บัญ ชี ร ายวัน หรื อ รายการปรั บ ปรุ ง ที่ จัด ท าโดย
บุคคล ว่ามีการรับรู ้รายการรวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ลที่
บุคคลและตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ
เกี่ยวข้องว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล ทางการเงิ น และทดสอบ
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาหรับรายได้ และรายละเอียดของ
รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ รายได้ จ ากการขายและการ
รายได้จากการขายและการให้บริ การได้เปิ ดเผยไว้ใน
ให้บริ การ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21 และข้อ 28 ตามลาดับ
การรับรู้ รายได้ คู่ค้า
กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินส่ งเสริ มการขาย เงินชดเชยส่ วนต่าง วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ผลกาไรและส่ วนลดจากคู่คา้ เป็ นจานวนมาก โดยกลุ่ม  ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการควบคุม
บริ ษทั รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นรายการหักในต้นทุนขาย
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้คู่คา้
และสิ นค้ าคงเหลื อ หรื อรายได้ อื่ น รายได้ จากคู่ ค ้ามี
 ประเมิ นการออกแบบและการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุมภายใน
สาระสาคัญและต้องใช้ความเข้าใจในรายละเอียดของ
ของการรับรู ้รายได้คู่คา้
สัญ ญา และแหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการรั บ รู ้
รายได้คู่คา้ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในการพิจารณาความมี  ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายได้คู่คา้
อยู่จริ งและถูกต้องในการรับรู ้รายได้คู่คา้ ของกลุ่มบริ ษทั
ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
- สอบทานข้อตกลงและเงื่ อนไขของสัญญาคู่คา้
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสาหรับ สิ นค้าคงเหลือ และการรับรู ้
รายได้คู่คา้ และรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือได้เปิ ดเผยไว้ใน - ตรวจสอบรายการรายได้คู่คา้ ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และ
ช่วงใกล้วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 3.7 ข้อ 3.21 และข้อ 10
- ตรวจสอบใบลดหนี้ ที่ ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
ตามลาดับ
บัญชี
- ส่ ง หนัง สื อยืนยันยอดลู ก หนี้ คู่คา้ ที่ คงค้า ง ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี
- วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้อ มู ล บัญ ชี ร ายได้แ บบแยกย่ อ ย
(Disaggregated data)
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-5ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้อ มู ล อื่ น ข้อ มู ล อื่ น ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ซึ่ งรวมอยู่ใ นรายงานประจาปี
ซึ่ ง ข้า พเจ้า ได้รับ ข้อ มูล อื่น ที่จ ดั ทาเพื่อ เตรี ย มเผยแพร่ ใ นรายงานประจาปี ก่อ นวัน ที่ใ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นที่จดั ทาเพื่อเตรี ยมเผยแพร่ ในรายงานประจาปี โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน
ที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิก
กลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลมี หน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
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-6ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อความเชื่ อมั่นในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นการรั บ ประกัน ว่ า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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-7• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ไ ด้รับ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่แน่ นอนที่มี สาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุ การณ์
หรื อสถานการณ์ ที่ อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระส าคัญ
ข้า พเจ้า ต้อ งกล่ า วไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า โดยให้สั ง เกตถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายใน
กลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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-8จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

งบการเงิน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

1

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
(ปรั บปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

สิ นทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้คคู่ า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6.3
6.4

6,062,073,418
283,888,800

5,709,686,493
568,416,800

98,819,331
-

116,120,417
-

5, 7
5, 8
5, 9
5

8,828,631,612
4,141,371,671
1,507,148,368
-

10,591,067,806
3,521,428,730
1,579,975,178
15,299,994

2,241,936,720
8,395,277,099
10,310,666,169

2,262,844,776
4,786,113,957
143,926,155,680

5
10
5

22,019,359,016
78,197,221
42,920,670,106

21,309,795,393
64,774,086
43,360,444,480

261,000,000
601,812,364
331,744
21,909,843,427

652,536,594
317,691
151,744,089,115

11
12
13
14
5
15
16
17
18
19
20
5, 21

102,305,986
2,825,080,074
113,577,000
13,148,706,360
35,830,602,323
67,375,465,634
157,692,689,231
2,780,090,257
701,909,085
2,313,346,346
282,883,772,296
325,804,442,402

96,094,486
3,113,569,235
114,577,000
12,572,161,654
36,065,102,937
66,455,147,163
157,702,235,073
2,761,679,791
602,767,910
1,216,217,222
280,699,552,471
324,059,996,951

107,693,764,785
231,913,868
100
130,135,429,737
50,913,274
357,672,580
32,641,921
173,514,589
2,428,128
238,678,278,982
260,588,122,409

107,636,764,825
231,913,868
100
261,000,000
62,232,233
251,408,760
35,757,262
177,179,212
2,872,188
108,659,128,448
260,403,217,563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
(ปรับปรุงใหม่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

5,586,107,184

9,788,366,736

3,405,000,000

7,750,000,000

5, 23 23,240,613,897
5, 24, 41 9,689,139,645

23,555,038,900
9,727,591,276

1,824,058,312
2,240,123,524

1,741,020,115
2,034,212,490

78,986,589

83,900,896

-

-

6,368,114,912
29,918,255,753

7,795,276,701
38,193,305,672

6,016,600,000
29,918,255,753

7,366,600,000
38,193,305,672

18,669,451
5,000,000
431,107,312
38,297,236
507,136,496
75,881,428,475

16,087,674
5,000,000
578,274,189
50,020,008
492,702,374
90,285,564,426

1,729,062,737
81,255,095
45,214,355,421

1,090,014,727
915,104
58,176,068,108

376,650,294
23,792,312,155
91,811,156,256

412,552,961
20,165,553,022
83,758,396,206

23,516,800,000
91,811,156,256

19,798,400,000
83,758,396,206

174,870,621
9,273,837,704
2,052,669,401
2,705,390,247
130,186,886,678
206,068,315,153

184,454,821
9,519,245,495
1,427,330,266
2,533,197,879
118,000,730,650
208,286,295,076

265,365,188
36,536,425
115,629,857,869
160,844,213,290

174,035,028
38,374,784
103,769,206,018
161,945,274,126

หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ส่วนของรายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

22

22
22

5, 22
40
41

22
22

20
25
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

3

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

4,114,626,699

4,114,626,699

4,114,626,699

4,114,626,699

4,006,839,899
1,297,380

4,002,694,699
2,996,347

4,006,839,899
1,297,380

4,002,694,699
2,996,347

85,884,315,795
(547,379,243)
603,714,040
36,867,563
89,456,074
32,173,940
171,939,120

85,699,395,108
(547,379,243)
606,157,938
36,867,563
84,001,246
32,173,940
116,963,324

85,884,315,795
36,867,563
89,456,074
171,939,120

85,699,395,108
36,867,563
84,001,246
116,963,324

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,114,626,699 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,006,839,899 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ชาระครบแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,002,694,699 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ชาระครบแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย
ส่วนเกินทุนจากการบริ จาค
ส่วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นหมดอายุ
ส่วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ้นของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองเพื่อขยายกิจการ
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น

26.1

26.3

26.2

27
27

411,462,670
405,395,500
411,462,670
405,395,500
87,400,260
87,400,260
85,000,000
85,000,000
25,152,569,989 20,993,555,655
9,121,360,118
8,024,629,650
(884,596,218)
(486,889,393)
(64,629,500)
115,046,061,269 111,033,332,944 99,743,909,119 98,457,943,437
4,690,065,980
4,740,368,931
119,736,127,249 115,773,701,875 99,743,909,119 98,457,943,437
325,804,442,402 324,059,996,951 260,588,122,409 260,403,217,563

27
1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน่ ึงของงบการเงินน้ ี

3

4

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2562
หมายเหตุ
5, 29
28
158,009,354,840
18,521,356
63,546,379
30
15,945,620,947
174,037,043,522

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

156,141,565,131
14,749,817
28,387,750
16,011,672,000
172,196,374,698

13,102,207,950
3,751,935,038
4,833,035,947
1,071,244,165
22,758,423,100

12,531,453,431
5,582,730
3,136,122,024
4,180,356,654
1,352,412,500
21,205,927,339

127,120,209,164
27,938,240,595
4,978,770,740

126,173,285,900
27,234,308,383
5,028,443,713

11,366,452,061
988,075,319
1,333,165,274

10,363,098,893
1,609,757,771
1,292,887,915

306,188,997
4,970,938,071
165,314,347,567

4,719,357,784
163,155,395,780

29,054,525
7,379,739
4,897,481,880
18,621,608,798

4,610,048,685
17,875,793,264

10,011,500
(138,300,178)
8,594,407,277
(820,340,502)
7,774,066,775

7,775,292
(118,097,094)
8,930,657,116
(1,646,735,262)
7,283,921,854

4,136,814,302
(69,997,423)
4,066,816,879

3,330,134,075
(41,881,356)
3,288,252,719

5, 29

25

33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

5

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน่
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง

25

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

(244,170,583)

(2,057,374)

(51,769,640)

-

46,569,235
(197,601,348)

(709,426)
(2,766,800)

10,353,928
(41,415,712)

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรั บปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

(114,988,986)
(331,519,432)
(80,786,875)
16,157,375
(511,137,918)
(708,739,266)
7,065,327,509

(26,232,847)
(6,618,974)
(32,851,821)
(35,618,621)
7,248,303,233

(80,786,875)
16,157,375
(64,629,500)
(106,045,212)
3,960,771,667

3,288,252,719

ส่ วนของกาไรทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

7,278,382,160
495,684,615
7,774,066,775

6,649,970,837
633,951,017
7,283,921,854

4,066,816,879
4,066,816,879

3,288,252,719
3,288,252,719

ส่ วนของกาไรเบ็ดเสร็ จรวมทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

6,689,978,208
375,349,301
7,065,327,509

6,624,451,483
623,851,750
7,248,303,233

3,960,771,667
3,960,771,667

3,288,252,719
3,288,252,719

1.82
1.82

1.66
1.66

1.02
1.02

0.82
0.82

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในการร่ วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ขาดทุนจากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ในภายหลัง

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

35
35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

36

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

26.3
-

4,002,694,699

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

กาไรสาหรับปี

2,996,347

-

-

-

(46,811,712)

-

7,024,100

-

-

-

-

(46,811,712)

-

-

-

-

2,996,347

(49,808,059)

49,808,059

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

-

-

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

26.3

จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในกิจการจากการรวมธุรกิจ

26.3

-

การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย

-

7,024,100

รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

-

เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

26.3

26.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หมดอายุ

-

-

26.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้

7,024,100

-

26.1

3,995,670,599

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

การเพิ่มทุนหุน้ สามัญ

เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ ว

85,699,395,108

-

-

-

346,608,209

-

-

-

-

-

346,608,209

-

-

-

-

-

346,608,209

85,352,786,899

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

(547,379,243)

-

-

-

(2,618,568)

(2,618,568)

-

(1,054,000)

(1,564,568)

-

-

-

-

-

-

-

-

(544,760,675)

606,157,938

-

-

-

14,198,665

14,198,665

14,198,665

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

591,959,273
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36,867,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,867,563

84,001,246

-

-

-

70,786,325

-

-

-

-

-

70,786,325

-

-

70,786,325

-

-

-

13,214,921

ส่ วนต่ากว่าทุน
ส่ วนเกินกว่ าทุน
จากการรวมธุรกิจ จากการเปลีย่ นแปลง
ส่ วนเกินทุนจาก
ภายใต้ การควบคุม สัดส่ วนการถือหุ้น ส่ วนเกินทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เดียวกัน
ในบริษทั ย่ อย
จากการบริจาค ที่จะซือ้ หุ้นหมดอายุ

ส่ วนเกินทุน

32,173,940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,173,940

ส่ วนเกินทุนจาก
การจาหน่ ายหุ้น
ของบริษทั ที่ถือ
โดยบริษทั ย่ อย

116,963,324

-

-

-

(94,891,028)

-

-

-

-

-

(94,891,028)

-

-

(70,786,325)

40,850,964

-

(64,955,667)

211,854,352

ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่ )
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

405,395,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,395,500

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

87,400,260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,400,260

ทุนสารองเพือ่
ขยายกิจการ

กาไรสะสม

20,993,555,655

6,647,202,882

(2,767,955)

6,649,970,837

(2,399,129,255)

-

-

-

-

-

(2,399,129,255)

-

(2,399,129,255)

-

-

-

-

16,745,482,028

ยังไม่ ได้
จัดสรร

(486,889,393)

(22,751,399)

(22,751,399)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(464,137,994)

ผลต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

(387,485,782)

(155,312,046)

111,033,332,944

4,740,368,931

623,851,750

(10,099,267)
6,624,451,483

633,951,017
(25,519,354)

(542,797,828)
6,649,970,837

(2,104,833,264)

11,580,097

(355,314,592)
(1,385,285,253)

(1,054,000)

-

1,585,287,799

(387,485,782)

14,198,665

(1,564,568)

-

(2,116,413,361)

-

-

-

40,850,964
-

-

(2,399,129,255)

2,996,347

4,659,315,009

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม

238,868,583

106,513,714,725

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ใหญ่

115,773,701,875

7,248,303,233

(35,618,621)

7,283,921,854

(2,647,631,092)

(143,731,949)

(1,371,086,588)

(356,368,592)

(1,564,568)

1,585,287,799

(2,503,899,143)

(387,485,782)

(2,399,129,255)

-

40,850,964

2,996,347

238,868,583

111,173,029,734

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

หน่ วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,006,839,899

-

รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

1,297,380

-

-

(1,698,967)

-

4,145,200

-

-

(1,698,967)

-

-

-

-

-

1,297,380

(2,996,347)

2,996,347

-

2,996,347

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่าหุ้น

-

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย

4,145,200

-

รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

-

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

-

เงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

26.3

26.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นหมดอายุ

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

-

-

26.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น

4,145,200

4,002,694,699

-

4,002,694,699

-

26.1

4.2

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น

การเพิม่ ทุนหุ ้นสามัญ

เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ปรั บปรุ งใหม่

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

85,884,315,795

-

-

184,920,687

-

-

184,920,687

-

-

-

-

-

-

184,920,687

85,699,395,108

-

85,699,395,108

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

(547,379,243)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(547,379,243)

-

(547,379,243)

603,714,040

-

-

(2,443,898)

(2,443,898)

(2,443,898)

-

-

-

-

-

-

-

-

606,157,938

521,005,690

85,152,248

36,867,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,867,563

-

36,867,563
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89,456,074

-

-

5,454,828

-

-

5,454,828

-

-

-

5,454,828

-

-

-

84,001,246

-

84,001,246

ส่ วนต่ากว่าทุน
ส่ วนเกินกว่าทุน
จากการรวมธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนเกินทุนจาก
ภายใต้ การควบคุม สัดส่ วนการถือหุ้น ส่ วนเกินทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เดียวกัน
ในบริษทั ย่ อย จากการบริจาค ทีจ่ ะซือ้ หุ้นหมดอายุ

ส่ วนเกินทุน

32,173,940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,173,940

-

32,173,940

ส่ วนเกินทุนจาก
การจาหน่ ายหุ้น
ของบริษทั ทีถ่ อื
โดยบริ ษทั ย่ อย

171,939,120

-

-

54,975,796

-

-

54,975,796

-

-

-

(5,454,828)

97,774,918

-

(37,344,294)

116,963,324

-

116,963,324

ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุ้น

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

411,462,670

-

-

6,067,170

-

-

6,067,170

6,067,170

-

-

-

-

-

-

405,395,500

-

405,395,500

87,400,260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,400,260

-

87,400,260

ทุนสารอง ทุนสารองเพือ่
ตามกฎหมาย ขยายกิจการ

กาไรสะสม

7,087,685,033
25,152,569,989

(190,697,127)

7,278,382,160

(2,928,670,699)

-

-

(2,928,670,699)

(6,067,170)

-

(2,922,603,529)

-

-

-

-

20,993,555,655

-

20,993,555,655

ยังไม่ ได้
จัดสรร

(333,077,325)
(819,966,718)

(333,077,325)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(486,889,393)

-

(486,889,393)

ผลต่ างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

(64,629,500)
(64,629,500)

(64,629,500)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(256,894,805)
-

-

6,689,978,208
115,046,061,269

375,349,301
4,690,065,980

495,684,615
(120,335,314)

(588,403,952)

(425,652,252)

(168,757,447)

(168,757,447)

7,278,382,160

(2,677,249,883)

(2,443,898)

(2,443,898)

(256,894,805)

-

(2,674,805,985)

-

-

97,774,918
-

-

1,297,380

(2,922,603,529)

-

148,725,246

4,740,368,931

168,438,529

521,005,690
111,033,332,944

4,571,930,402

110,512,327,254

-

-

ส่ วนได้เสีย
ทีไ่ ม่ มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

ขาดทุนจากเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสด
สุ ทธิจากภาษี

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น

7,065,327,509
119,736,127,249

(708,739,266)

7,774,066,775

(3,102,902,135)

(171,201,345)

(171,201,345)

(2,931,700,790)

-

(256,894,805)

(2,922,603,529)

-

97,774,918

1,297,380

148,725,246

115,773,701,875

689,444,219

115,084,257,656

รวมส่ วน
ของผู้ถอื หุ้น

หน่ วย : บาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,002,694,699

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7,024,100
7,024,100
-

26.2
26.2
36

26.1

3,995,670,599

กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
กาไรสาหรับปี
รวมกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ หมดอายุ
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

2,996,347

-

(49,808,059)
2,996,347
(46,811,712)

49,808,059

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

8

85,699,395,108

-

346,608,209
346,608,209

85,352,786,899

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

36,867,563

-

-

36,867,563

84,001,246

-

70,786,325
70,786,325

13,214,921

116,963,324

-

(64,955,667)
40,850,964
(70,786,325)
(94,891,028)

211,854,352

ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน ส่ วนเกินทุนจาก
ใบสาคัญ
จากการบริจาค ใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงสิ ทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุ้นหมดอายุ ทีจ่ ะซือ้ หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

405,395,500

-

-

405,395,500

85,000,000

-

-

85,000,000

กาไรสะสม
ทุนสารอง ทุนสารองเพือ่
ตามกฎหมาย ขยายกิจการ

8,024,629,650

3,288,252,719
3,288,252,719

(2,399,129,255)
(2,399,129,255)

7,135,506,186

ยังไม่ ได้ จัดสรร

98,457,943,437

3,288,252,719
3,288,252,719

238,868,583
2,996,347
40,850,964
(2,399,129,255)
(2,116,413,361)

97,286,104,079

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

หน่ วย : บาท
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-

36

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั

4,006,839,899

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

4,145,200

กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

26.2

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

-

26.2

-

4,145,200

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ หมดอายุ

26.1

4,002,694,699

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

การเพิ่มทุนหุน้ สามัญ

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ ว

1,297,380

-

-

(1,698,967)

-

-

-

-

1,297,380

(2,996,347)

2,996,347

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

85,884,315,795

-

-

184,920,687

-

-

-

-

-

184,920,687

85,699,395,108

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

9

36,867,563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,867,563

89,456,074

-

-

5,454,828

-

-

5,454,828

-

-

-

84,001,246

171,939,120

-

-

54,975,796

-

-

(5,454,828)

97,774,918

-

(37,344,294)

116,963,324

411,462,670

-

-

6,067,170

6,067,170

-

-

-

-

-

405,395,500

85,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,000,000

กาไรสะสม
ทุนสารอง ทุนสารองเพื่อ
ตามกฎหมาย ขยายกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน ส่ วนเกินทุนจาก
ใบสาคัญ
จากการบริจาค ใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นหมดอายุ ที่จะซื้อหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

9,121,360,118

4,025,401,167

4,066,816,879
(41,415,712)

(2,928,670,699)

(6,067,170)

(2,922,603,529)

-

-

-

-

8,024,629,650

ยังไม่ได้จัดสรร

(64,629,500)

(64,629,500)

(64,629,500)

-

1,297,380

99,743,909,119

3,960,771,667

4,066,816,879
(106,045,212)

(2,674,805,985)

-

(2,922,603,529)

-

97,774,918

148,725,246
-

98,457,943,437

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

-

-

-

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนจากเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสด
สุ ทธิจากภาษี

หน่ วย : บาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ ทธิ การเช่า
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู ้ระหว่างงวด
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้เงินปั นผล
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ ทธิ การเช่า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

8,594,407,277

8,930,657,116

4,136,814,302

3,330,134,075

6,134,769,428
1,517,311,889
(80,461,187)
(63,546,379)
4,970,938,071
26,322,083
36,923,369
566,526,013
(11,722,772)
38,915,716
19,497,686

6,032,409,631
1,523,432,279
(82,694,883)
(28,387,750)
4,719,357,784
51,660,329
(152,994,586)
218,025,218
(518,162)
672,778
21,783,874

65,002,005
9,548,197
(4,833,035,947)
4,897,481,880
(3,751,935,038)
(326,300)
(5,674,006)
157,811,230
20,369,423
468,220

82,051,086
15,204,540
(4,180,356,654)
4,610,048,685
(3,136,122,024)
15,802,606
(37,631,543)
63,221,617
(6,138,466)
616,054

(11,720,381)

(9,686,712)

(2,979,920)

(3,391,702)

10,541,024

24,175,930

631,364

1,417,429

49,124,415
2,304,305
(10,011,500)
138,300,178
21,928,419,235

87,088,349
10,375,572
(268,963,440)
(7,775,292)
118,097,094
21,186,715,129

(1,421,766)
692,753,644

(394,113,000)
360,742,703

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
2562

งบการเงินรวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้คคู่ า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

1,047,892,450
(49,176,332)
61,668,969
(746,486,992)
(13,423,135)
(192,755,638)
(326,844,986)
(1,031,671,261)
(85,850,435)
(87,582,544)
215,687,956
20,719,877,287
(2,019,909,437)
18,699,967,850

(954,336,366)
(368,932,140)
(278,563,751)
(1,829,944,209)
14,263,189
(102,861,754)
1,784,586,990
364,908,715
261,326,252
(104,906,139)
(103,593,584)
19,868,662,332
(2,232,775,428)
17,635,886,904

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ การได้สิทธิ การเช่า
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราวครบกาหนดที่ได้มาจากการซื้อธุ รกิจ
เงินสดจ่ายเพือ่ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินสดจ่ายเพิม่ ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินสดจ่ายซื้อบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

60,799,068
38,999,998
(6,734,060,391)
74,038,740
(138,882,413)
312,159
(1,543,921,315)
15,299,994
284,528,000
(171,201,345)
(8,114,087,505)

28,135,537
4,833,034,689
4,180,369,940
45,103,976
3,751,935,038
3,136,122,024
(8,582,047,341)
(139,732,433)
(28,913,829)
82,730,045
4,350,458
7,879,366
(88,923,838)
(6,432,856)
(9,791,087)
5,755,589
(956,432,400)
(15,299,994) (52,006,536,013) (314,427,916,314)
185,607,025,824 241,974,469,226
(130,757,552,431)
(4,025,000,000)
618,909,094
71,181,442,496
(23,416,800)
460,000,000
(1,809,907,996)
(199,940)
(42,115,000,000)
(167,000,140)
585,749,904
42,059,421,806
1,182,350,000
(1,371,576,648)
(875,610)
(576,900)
(1,100)
(11,640,706,866) 11,849,423,176
3,002,935,032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(96,748)
(3,619,489,883)
56,398,236
(14,053)
444,060
80,112,876
86,130,948
(915,104)
(24,247,849)
(1,838,359)
(2,730,762,232)
(3,990,667)
(2,734,752,899)

107,154,437
(2,285,564,795)
276,164,008
63,040
9,567,745
93,387,696
52,014,423
(1,023,984)
(20,083,671)
(3,317,770)
(1,410,896,168)
(64,797,780)
(1,475,693,948)
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บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

(4,890,023,344)
(2,922,603,529)
(252,742,610)
90,556,328,711
(94,654,676,646)
10,021,083,550
(7,773,701,627)
38,000,000,000
(38,200,000,000)
(25,702,343)

(4,663,148,005)
(2,399,129,255)
(387,285,020)
77,696,020,805
(82,601,253,331)
(118,640,000)
10,371,348,336
(2,496,908,705)
(303,000,000)
(23,557,800)

(4,822,125,308)
(2,922,603,529)
79,362,270,325
(83,707,270,325)
10,067,627,990
(9,428,579,980)
9,735,000,000
(7,366,600,000)
38,000,000,000
(38,200,000,000)
-

(4,560,716,887)
(2,399,129,255)
68,983,000,000
(72,498,000,000)
5,383,587,917
(5,340,267,038)
10,125,000,000
(1,500,000,000)
-

148,725,246
1,297,380
(9,992,015,212)

490,000
238,868,583
2,996,347
(4,683,198,045)

148,725,246
1,297,380
(9,132,258,201)

238,868,583
2,996,347
(1,564,660,333)

593,865,133
5,709,686,493
(241,478,208)
6,062,073,418

1,311,981,993
4,367,725,252
26,250,096
3,729,152
5,709,686,493

(17,587,924)
116,120,417
286,838
98,819,331

(37,419,249)
152,927,073
612,593
116,120,417

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
6.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
ชาระคืนหุน้ กู้
ชาระคืนหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับสุทธิ จากการเพิม่ ทุนของบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญ
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายบัญชีที่สาคัญ
การซื้ อธุรกิจและการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ค่คู า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนจดทะเบียน ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ และส่ วนเกินทุน
ทุนสารอง
รายได้
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมำยเหตุ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

สำรบัญ
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การกาหนดมูลค่ายุติธรรม
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีฟ้องร้อง
การจัดประเภทรายการใหม่
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงิน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูท่ ี่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรู เบีย ถนนสุ ขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2518
บริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั ที ซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ” ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต
การจัดจาหน่าย และการให้บริ การด้านต่างๆ ดังนี้
สินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิ จการด้านการออกแบบ การผลิ ต การตลาด การกระจายสิ นค้า และการจัดจาหน่ ายสิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว กระป๋ องอะลูมิเนียม และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิจการด้านการผลิต การตลาด และการจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้งที่เป็ นตราสิ นค้าของ
บริ ษทั และสิ นค้าภายใต้สัญญากับบริ ษทั อื่น โดยแบ่งออกเป็ น กลุ่มสิ นค้าอาหาร กลุ่มสิ นค้าเครื่ องใช้ส่วนตัวและ
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน การจัดการโลจิสติกส์ และการดาเนินธุรกิจผลิตและการจัดจาหน่ายในเวียดนาม
สินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค
กลุ่มสิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์ด าเนิ นการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การด้านเวชภัณฑ์ท้ งั กลุ่ มยาและ
เครื่ องมือแพทย์จากแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ โลก ในขณะที่สินค้าและบริ การทางเทคนิ คนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ การทางเทคนิ คให้แก่ ลู กค้า ได้แก่ เคมี ภ ัณฑ์อุ ตสาหกรรม เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ส าหรั บงานวิ ศวกรรม
โครงสร้างเหล็กเสาไฟฟ้ าแรงสูง และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดา้ นการพิมพ์
สินค้ าและบริ การทางการค้ าปลีกสมัยใหม่
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีสาขากระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศทั้งรู ปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้า
ออนไลน์ นอกจากนี้ยงั จัดให้มีพ้ืนที่เช่าสาหรับร้านค้าต่างๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์การจับจ่ายแบบครบวงจร
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กลุ่มธุรกิจอื่น
กลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนและขยายการลงทุนของบริ ษทั
ไปยังภูมิภาค และฝ่ ายธุ รกิ จจาหน่ ายหนังสื อและนิ ตยสาร ที่ ดาเนิ นการเป็ นผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
หนังสื อและนิตยสารที่ครอบคลุมทุกช่องทางการขายและจาหน่าย
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ลำดับ ชื่อกิจกำร

1

บริษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั มัณฑนา จากัด

2
3

บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จากัด
Rubia Investments Limited

4

บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ลักษณะธุรกิจ

จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตอาหารว่าง
บริ ษทั ลงทุน

ประเทศที่ กลุ่มบริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
กิจกำรจัดตั้ง 2562
2561

ไทย
ไทย
หมู่เกาะบริ ติช
เวอร์ จิ้น

บริ การด้านพิธีการออกสิ นค้า คลังสิ นค้า
ขนส่ งและจัดส่ งสิ นค้า
ไทย
บริ ษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริ การจัดอบรมสัมมนา
ไทย
บริ ษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ไทย
บริ ษทั บีเจซี อินดัสเตรี ยล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
เครื่ องเขียน และวัสดุก่อสร้าง
ไทย
บริ ษทั บีเจซี คอนซูเมอร์ จากัด
บริ ษทั ลงทุน
ไทย
บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์ จากัด
บริ ษทั ลงทุน
ไทย
Berli Jucker (Myanmar) Limited
หยุดดาเนินการ
เมียนมา
BJC International Company Limited
ตัวแทนจาหน่าย
ฮ่องกง
บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม จากัด
ผลิตสบู่ เครื่ องสาอางและลูกอม
ไทย
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชี ยลตี้ส์ จากัด
จาหน่ายเคมีภณั ฑ์
ไทย
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด (มหาชน) ผลิตภาชนะแก้ว
ไทย
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
ผลิตกระดาษอนามัย
ไทย
บริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด
ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม
ไทย
บริ ษทั บีเจซี แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั ลงทุน
ไทย
บริ ษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด
ค้าส่ ง
ไทย
บริ ษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
บริ ษทั ลงทุน
ไทย
BJC International Holding Pte. Ltd.
บริ ษทั ลงทุน
สิ งคโปร์
บริ ษทั บีเจซี สเปเชี ยลตี้ส์ จากัด
ร้านเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ไทย
BJC (Hong Kong) Company Limited
บริ ษทั บริ หารการเงิน
ฮ่องกง
บริ ษทั บีเจซี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั ลงทุน
ไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.85
99.15
98.63
94.84
50.00(1)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.85
99.15
98.63
94.84
50.00(1)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับ ชื่อกิจกำร

24

บริษทั ย่อยทางตรง (ต่ อ)
BJC Brand Limited

25
26

บริ ษทั บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จากัด

27
28

บริษทั ย่อยทางอ้ อม
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd
บริ ษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BJC Cellox (Vietnam) Company Limited
BJC Glass Company Limited
บริ ษทั หิ นอ่อนและศิลา จากัด
Thai Corp International Company Limited
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited
บริ ษทั ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริ ษทั เอเซียบุค๊ ส จากัด
บริ ษทั ดิสทรี่ - ไทย จากัด
บริ ษทั บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จากัด
BJIMK Company Limited
Ichiban Foods Company Limited
Thai An Vietnam Joint Stock Company
บริ ษทั มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จากัด
BJC International (Myanmar) Company Limited

43

บริ ษทั ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย แดรี่ จากัด)
บริ ษทั บีเจเอช เมดิคอล จากัด

44
45
46
47
48
49
50

ลักษณะธุรกิจ

บริ การด้านการบริ หารจัดการ
เครื่ องหมายการค้า
(ยังไม่ได้เริ่ มประกอบธุรกิจ)
บริ ษทั ลงทุน
บริ การจัดอบรมสัมมนา

ผลิตอาหารว่าง
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตัวแทนจาหน่าย
ลงทุน ค้าขาย นาเข้า และส่งออก
หยุดดาเนินการ
บริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ลงทุน
ผลิตภาชนะแก้ว
ผูค้ า้ และจาหน่ายหนังสื อและนิตยสาร
ผูค้ า้ และจาหน่ายหนังสื อและนิตยสาร
บริ ษทั ลงทุน
ตัวแทนจาหน่าย
ผลิตผลิตภัณฑ์ซ่ ึงทาจากถัว่ เหลือง
บริ ษทั ลงทุน
จาหน่ายเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
บริ การให้คาปรึ กษาด้านการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์และการรวบรวมข้อมูล
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้เช่าคลังสิ นค้า
ค้าปลีก
ผลิตกระดาษอนามัย
ค้าปลีก
ผลิตกระดาษอนามัย
ค้าส่งและค้าปลีก

บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์ จากัด
Thai An Vietnam Trading Company Limited
BJC Cellox (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)(2)(7)
Vina Paper Company Limited
บริ ษทั บีเจซี -เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด(3)
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ประเทศที่ กลุ่มบริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
กิจกำรจัดตั้ง 2562
2561

ฮ่องกง
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

มาเลเซีย

100.00

100.00

ไทย
เวียดนาม
ฮ่องกง
ไทย
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฮ่องกง
เวียดนาม
เวียดนาม
ไทย

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
26.79(1)
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
65.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
26.79(1)
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
65.00
100.00

เมียนมา

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย
ไทย
เวียดนาม
กัมพูชา
ไทย
เวียดนาม
ไทย

100.00
100.00
100.00
100.00
99.96
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
99.96
100.00
100.00
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับ ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

51
52
53
54
55
56

บริษทั ย่อยทางอ้ อม (ต่ อ)
บริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 7 จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด(7)
บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด(7)
บริ ษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จากัด
บริ ษทั บีเจซี มูฟ จากัด(8)

57
58
59
60

บริษทั ย่อยของบริษทั ย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด
Thai Corp International (Vietnam) Company Limited
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited
บริ ษทั คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

BJC Glass Vietnam Limited
Phu Thai Group Joint Stock Company
Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company
Phu Thai Construction and Investment
Joint Stock Company
Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company
Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company
Phu Thai Food Vietnam Company Limited
Phu Thai Food Central Vietnam
One Member Company Limited
Phu Thai Food North Company Limited
PT Food Distribution Joint Stock Company
Van Phu Export Import Trading
Manufacturing Company Limited
Phu Thai Ho Chi Minh City Joint Stock Company
บริ ษทั สัมพันธ์กิจ จากัด
C-Distribution Asia Pte. Ltd.(2)
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิ น จากัด(2)
บริ ษทั ซีมอลล์ จากัด(2)(7)
บริ ษทั เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จากัด(2)(7)
(2)(7)

78

บริ ษทั เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด

79
80

บริ ษทั เชียงราย บิ๊กซี จากัด(2)(7)
บริ ษทั สุราษฎร์ บิ๊กซี จากัด(2)(7)
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ให้เช่าพื้นที่
บริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ลงทุน
บริ การขนส่งและขนถ่ายสิ นค้า
รวมถึงผูโ้ ดยสาร

ประเทศที่ กลุ่มบริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
กิจกำรจัดตั้ง 2562
2561
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

ไทย

100.00

-

ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี
ตัวแทนจาหน่าย
ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตภาชนะแก้ว
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม

100.00
75.00
26.79(1)

100.00
75.00
26.79(1)

ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

100.00
100.00
64.55
64.52

100.00
100.00
64.55
64.52

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

64.49
64.49
64.49
64.55

64.49
64.49
64.49
64.55

จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

64.55
64.55
51.61

64.55
64.55
51.61

บริ การด้านคลังสิ นค้า
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
บริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ลงทุน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
หยุดดาเนินการ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และลงทุน
ในบริ ษทั อื่น
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และลงทุน
ในบริ ษทั อื่น
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

เวียดนาม
เวียดนาม
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

64.55
64.55
100.00
99.96
99.96
-

64.55
64.55
100.00
99.96
99.96
99.96

ไทย

-

99.96

ไทย
ไทย
ไทย

-

99.96
99.96
99.96

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับ ชื่อกิจกำร

81
82
83
84

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อยของบริษทั ย่อยทางอ้ อม (ต่ อ)
บริ ษทั ซี มาร์ ท (ประเทศไทย) จากัด(2)
บริ ษทั เซ็นคาร์ จากัด(2)(7)
บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด(2)(7)
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (ลาว) จากัด(2)
(2)(7)

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

บริ ษทั เซ็นทรัล พัทยา จากัด
บริ ษทั อุดร บิ๊กซี จากัด(2)(7)
บริ ษทั อินทนนท์แลนด์ จากัด(2)(7)
บริ ษทั บิ๊กซี แฟรี่ จากัด(2)
บริ ษทั พระราม 2 บิ๊กซี จากัด(2)(7)
บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี จากัด(2)(7)
บริ ษทั บีเจซี ซี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด(2)
บริ ษทั ซี สมาร์ท โซลูชนั่ จากัด(2)
Big C Supercenter (Cambodia) Company Limited(2)
บริ ษทั ซี เพย์เมนท์ โซลูชนั่ จากัด(2)(6)

95
96

บริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 9 จากัด
BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited(3)

97

บริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน)

98
99

บริ ษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ตลาดครอบครัว จากัด

(5)

หยุดดาเนินการ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค้าปลีกและลงทุนในบริ ษทั อื่น
ค้าส่ งและค้าปลีก
(ยังไม่ได้เริ่ มประกอบธุรกิจ)
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค้าปลีก
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ลงทุน
ธุรกิจการให้บริ การข้อมูล
ค้าปลีก
รับชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ
และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้เช่าพื้นที่
บริ การให้คาปรึ กษาด้านการบริ หาร
จัดการแฟรนไชส์ และค้าขาย
นาเข้าและจาหน่ายเคมีภณั ฑ์
อุตสาหกรรม และให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนจาหน่ายตูน้ ิ รภัย
และผลิตภัณฑ์สินค้าเคมี
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศที่ กลุ่มบริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
กิจกำรจัดตั้ง
2562
2561
ไทย
ไทย
ไทย

99.96
99.96

99.96
99.96
99.96

ลาว
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
กัมพูชา

99.96
96.78
99.96
99.91
99.96

99.96
99.96
99.96
99.96
96.78
99.95
99.96
99.96
99.91
99.96

ไทย
ไทย

99.66
100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

ไทย

93.09(4)

87.82

ไทย
ไทย

92.33(4)
100.00

87.10
-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(1) กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมเหนื อบริ ษทั ดังกล่าว
(2) บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่มรวมเรี ยกว่า “กลุ่มบิ๊กซี ”
(3) เมื่ อวันที่ 23 มิ ถุ นายน 2561 กลุ่ ม บริ ษทั ได้เ ข้าซื้ อหุ้ นเพิ่ มเติ มในบริ ษทั บี เ จซี -เอ็มพ็อยท์ อิ นเตอร์ เ นชั่น แนล จากัด ในสัดส่ วน
ร้ อยละ 49 ของทุนที่ ออกและชาระแล้ว ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ้นเปลี่ ยนแปลงจากร้ อยละ 51 เป็ นร้ อยละ 100 และ
เปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ การเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าว ทาให้
กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ง BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บีเจซี -เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้ สินที่รับมา ณ วันที่รวมธุ รกิ จ ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่มีความแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี ที่เคยรับรู ้ ไว้ ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิ จ
(ดูหมายเหตุขอ้ 4.1)
(4) ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ทาคาเสนอและรับซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน)
จานวน 941,176 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 5.27 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 169 ล้านบาท ส่ งผลให้
กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยซึ่ งคือ บริ ษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นร้ อยละ
93.09 และ 92.33 ตามลาดับ ทั้งนี้ กลุ่ มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิ สระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2)
(5) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งใหม่ ได้แก่ บริ ษทั ตลาดครอบครัว จากัด
โดยมีทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท
(6) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งใหม่ ได้แก่ บริ ษทั ซี เพย์เมนท์ โซลูชนั่ จากัด
โดยมีทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท
(7) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการปรับโครงสร้างการถือหุ ้นภายในกลุ่มบิ๊กซีโดย
(7.1) บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อหุ ้นของบริ ษทั บิ๊กซี แฟรี่ จากัด จากบริ ษทั เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด
(7.2) บริ ษ ทั พิษ ณุ โ ลก บิ๊ ก ซี 2015 จากัด ได้ซื้ อ หุ ้น ของบริ ษ ทั เซ็ น ทรั ล พัท ยา จากัด บริ ษ ทั อุด ร บิ๊ ก ซี จากัด และบริ ษทั
อิ นทนนท์แ ลนด์ จากัด จากบริ ษทั เซ็ นทรั ล ซู เ ปอร์ สโตร์ จากัด
(7.3) บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นของบริ ษทั พระราม 2 บิ๊กซี จากัด และบริ ษทั พิษณุ โลก บิ๊กซี จากัด จากบริ ษทั
เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด
(7.4) บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด ได้ซ้ื อหุ้นของบริ ษทั ซี มอลล์ จากัด บริ ษทั เซ็นทรัลซู เปอร์ สโตร์ จากัด บริ ษทั เทพารักษ์ บิ๊กซี
จากัด บริ ษทั เชี ยงราย บิ๊กซี จากัด บริ ษทั สุ ราษฎร์ บิ๊กซี จากัด และบริ ษทั เซ็นคาร์ จากัด จากบริ ษทั บิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด และบริ ษทั ในกลุ่มบิ๊กซี จานวน 11 บริ ษทั ได้ทาการควบบริ ษทั และจัดตั้ง
เป็ นบริ ษทั ใหม่ชื่อ “บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด” โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
(8) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งใหม่ ได้แก่ บริ ษทั บีเจซี มูฟ จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน
0.1 ล้านบาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่ วนประกอบของกลุ่มบริษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจหลัก

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

สิ นค้าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์

ไทย
ฮ่องกง
เวียดนาม
ไทย
มาเลเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิ้น
เมียนมา
สิ งคโปร์
ฮ่องกง
เวียดนาม

สิ นค้าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค

สิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
สิ นค้าและบริ การทางการค้าปลีกสมัยใหม่
อื่นๆ

สิ นค้าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ อุปโภค
บริ โภค เวชภัณฑ์และทางเทคนิค และอื่นๆ

ไทย
เวียดนาม
ฮ่องกง

ธุรกิจหลัก

ประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง

สิ นค้าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์

ไทย
ฮ่องกง
เวียดนาม
ไทย
ฮ่องกง
เวียดนาม
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ลาว
กัมพูชา
ไทย

สิ นค้าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
สิ นค้าและบริ การทางการค้าปลีกสมัยใหม่

อื่นๆ
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จำนวนบริษัทย่ อยที่บริษัท
ถือหุ้นทั้งหมด
2562
2561
4
4
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
11
10
6
4
9
10
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
51
49
จำนวนบริษัทย่ อยที่บริษัท
ไม่ ได้ถือหุ้นทั้งหมด
2562
2561
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
14
14
3
3
8
17
1
1
1
1
1
1
1
36
46
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
ต่อกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริษทั

ประเทศที่ สั ดส่ วนกำรถือหุ้น กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจกำร และสิทธิในกำรออกเสียง จัดสรรสำหรับ
จัดตั้ง
ของส่ วนได้เสีย
ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี
ที่ไม่ มีอำนำจควบคุม
อำนำจควบคุม
(ร้ อยละ)
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

บริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด(1)
ไทย
50.00
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยที่ไม่มีสาระสาคัญ
รวม

50.00

345,261 589,821

หน่ วย : พันบำท
ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี
อำนำจควบคุมสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562

2561

3,834,077
855,974
4,690,051

3,714,891
1,025,478
4,740,369

(1) ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด ได้รวมข้อมูลทางการเงินของ TBC-Ball Beverage Can Holding Limited และ
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริ ษทั ตามลาดับ

ข้อมูลทางการเงิ นที่ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อย
ที่ กลุ่ มบริ ษัท ไม่ ไ ด้ถื อ หุ ้ นทั้งหมดซึ่ งมี ส่ ว นได้เ สี ยที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ มที่ มี ส าระส าคัญ ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ชื่อบริ ษัทย่ อย

งบแสดงฐำนะกำรเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

หน่ วย : พันบำท
บริษัท ไทยเบเวอร์ เรจแคน
จำกัด (1)
2562

2561

4,328,825

3,808,944

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6,968,164

6,761,943

หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

(4,283,824)

(3,722,750)

(353,992)

(404,017)

ส่ วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั

2,825,096

2,729,229

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

3,834,077

3,714,891

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อบริษทั ย่ อย

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ แบบย่อ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี

หน่ วย : พันบำท
บริษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน
จำกัด (1)
2562
2561

8,935,620
(8,103,190)
832,430

9,541,886
(8,387,785)
1,154,101

ส่ วนของกาไรที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

368,389
464,041

554,179
599,922

ส่ วนของขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(41,055)
(118,780)

(4,110)
(10,100)

ส่ วนของกาไรเบ็ดเสร็ จรวมที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

327,334
345,261

550,069
589,822

228,750

322,500

1,140,396
(764,334)
(214,169)
161,893

1,401,152
(534,828)
(856,956)
9,368

งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

(1) ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด หลังตัดรายการระหว่างกันได้รวมข้อมูลทางการเงินของ TBC-Ball Beverage

Can Holding Limited และ TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ของกลุ่มบริ ษทั ตามลาดับ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
(1)

กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย

(2)

งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง “การนาเสนอ
งบการเงิน” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทา
และส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ ตอ้ งมี ในงบการเงิ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

(3)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นสาหรับรอบ
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยค าและคาศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บัติ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมหรื อการร่ วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (ซึ่ งถือโดยกิจการหรื อถือโดยทางอ้อมผ่าน
กิจการซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรื อกิจการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุน
ประกันภัยแบบควบการลงทุน) โดยกิจการต้องเลือกวิธีการนี้ สาหรับแต่ละบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า ณ วันที่
รับรู ้รายการครั้งแรกของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลัง
สาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ที่ปรั บปรุ งใหม่ น้ ี ได้อธิ บายให้ชัดเจนถึ งการพิ จารณาเกี่ ยวกับการด้อยค่ า
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยัง
บัญชี อื่น ๆ หรื อการโอนจากบัญชี อื่น ๆ มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี ได้เพิ่มข้อกาหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิสาหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ และเงื่ อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่
เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน สาหรับการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยเงินสด
2) ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยยอดสุ ทธิ จากภาระผูกพันภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย
3) ให้ข ้อกาหนดเกี่ ยวกับการบัญชี ส าหรั บการปรั บปรุ งเงื่ อนไขของการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชาระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชาระด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ ยนทันที เป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
หลักการสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า คือกิจการ
รับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่ สัญญาให้ลูกค้าในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทน
ที่ กิจการคาดว่าจะมี สิ ทธิ ได้รั บจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การ มาตรฐานกาหนดหลักการส าคัญ
5 ขั้นตอนในการรับรู ้รายได้ดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนแรก:

ระบุสญ
ั ญาที่ทากับลูกค้า

ขั้นที่สอง:

ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา

ขั้นที่สาม:

กาหนดราคาของรายการ

ขั้นที่สี่:

ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา

ขั้นที่หา้ :

รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
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ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กิจการต้องรับรู ้รายได้
เมื่อหรื อขณะที่ กิจการปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เสร็ จสิ้ น เช่ น เมื่ออานาจควบคุมของสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่จะต้องปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั มีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องดังนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

(4)

นโยบายการบัญชี เกี่ยวกับรายได้ของกลุ่มกิจการได้ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 ซึ่ งการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับรายได้และการนามาตรฐานมาถื อปฏิ บ ัติ ไม่ ได้มีผลกระทบต่ อฐานะการเงิ นและ
ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีสาระสาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ซ่ ึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และ
จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยค าและค าศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
กลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิ กบั งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั
เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมี ผลบังคับใช้ โดยกลุ่ มบริ ษัท ได้ประเมิ นผลกระทบ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว และเห็นว่าการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
มาถื อปฏิ บตั ิ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ องบการเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั ในงวดที่ จะเริ่ มถื อปฏิ บ ัติ
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเงิ นได้ของ
เงิ นปั นผลในกาไรหรื อขาดทุน กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้สอดคล้องกับการรั บรู ้
รายการหรื อเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดกาไรที่สามารถจัดสรรได้ สถานการณ์ดงั กล่าวยังคงมีผลบังคับใช้
ไม่วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้กบั กาไรที่สามารถจัดสรรได้และกาไรที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ทั้งนี้
กิ จการต้องถือปฏิ บตั ิ ตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับภาษีเงิ นได้ที่เป็ นผลมาจากเงิ นปั นผลที่ รับรู ้ในหรื อหลัง
วันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นามาเปรี ยบเทียบ และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับต้นทุนบริ การในอดีตหรื อผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์ คานวณจากการวัดมูลค่าหนี้ สิน (สิ นทรัพย์) ผลประโยชน์ท่ีกาหนดไว้ โดยใช้
ข้อสมมติ ที่เป็ นปั จจุ บนั และเปรี ยบเที ยบผลประโยชน์ที่นาเสนอกับสิ นทรั พย์โครงการ ทั้งก่ อนและหลัง
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อการจ่ ายชาระผลประโยชน์ โดยกิ จการต้องไม่คานึ งถึ ง
ผลกระทบของเพดานสิ นทรัพย์ (อาจเกิ ดขึ้นเมื่อโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นส่ วนเกิ น) มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบังคับใช้เฉพาะ
เรื่ องการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อการจ่ ายช าระผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้ นในหรื อหลัง
วันต้นงวดของงบการเงิ นประจาที่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ บงั คับใช้ครั้งแรก และสามารถถือปฏิ บตั ิ ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม
มาตรฐานการบัญชี ที่ ปรั บปรุ งใหม่ น้ ี อธิ บายให้ชัดเจนว่า หากมี ยอดคงเหลื อของเงิ นที่ กู้มาโดยเฉพาะ
หลังจากสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย เงินกูย้ ืมดังกล่าว
ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปเพื่อคานวณอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ของเงิ นที่ กูม้ าเพื่ อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ ยนทันที เป็ นต้นไป
สาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ที่ ปรั บปรุ งใหม่ น้ ี อธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น รวมถึงข้อกาหนดเกี่ ยวกับการด้อยค่าในเรื่ องส่ วนได้เสี ย
ระยะยาว กิจการต้องไม่คานึ งถึงรายการปรับปรุ งใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่ อง เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (เช่ น การปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยระยะยาว
ที่เกิดจากการปั นส่ วนผลขาดทุนจากผูไ้ ด้รับการลงทุนหรื อการประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีปรั บ
ย้อนหลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่ งการควบคุม
ของธุรกิจที่เป็ นการดาเนิ นงานร่ วมกัน กิจการบังคับใช้ตามข้อกาหนดสาหรับการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการ
สาเร็ จจากการทยอยซื้ อ รวมถึงต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยก่อนหน้าในการดาเนิ นงานร่ วมกันด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ส่ วนได้เสี ยก่อนหน้าที่วดั มูลค่ารวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่ถูกรับรู ้รายการและค่าความนิ ยม
ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานร่ วมกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิ บายให้ชดั เจนว่า เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมในการดาเนิ นงาน
ร่ วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่ วม ได้มาซึ่ งการควบคุมร่ วมของธุ รกิจที่เป็ นการดาเนิ นงานร่ วมกัน กิจการ
ไม่ ต ้องวัดมู ลค่ าใหม่ ส าหรั บส่ วนได้เสี ยเดิ มที่ มี อยู่ในการด าเนิ นงานร่ วมกัน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานกลุม่ เครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมื อทาง
การเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ย วกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึ้ น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้ จะนามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

29

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่าวที่ มีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กาหนดหลักการสาหรั บการระบุ สัญญาเช่ าและวิธีปฏิ บัติใน
งบการเงินทั้งทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ นามาแทนมาตรฐานและการตี ความมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ
เรื่ องสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ ให้แก่ผเู ้ ช่ า การตี ความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ ทาขึ้ นตามรู ปแบบกฎหมาย และการตี ความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สาหรั บการบัญชี ทางด้านผูเ้ ช่ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่า งเป็ น
สาระสาคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ รายการสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลสาหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่ า อย่างไรก็ตาม การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั อยู่ร ะหว่า งการประเมิ นผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่า วที่ มี ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.2 สกุลเงินที่นาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จัด ท าและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุล เงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
3.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาที่ แตกต่างกัน
ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตาม
ที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี ที่สาคัญดังต่อไปนี้
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3.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษ ทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั มี อานาจการควบคุ มเมื่ อกลุ่มบริ ษทั (1) มีอานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการลงทุ น (2) มีโอกาสเปิ ดรั บหรื อ
มีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใช้อานาจ
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุนทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของผูล้ งทุน
เมื่ อมี เงื่ อนไขหรื อสถานการณ์ บ่งชี้ ว่า อานาจการควบคุ มข้อใดข้อหนึ่ งข้างต้นเปลี่ ย นแปลงไป กลุ่มบริ ษ ทั
จะทาการพิจารณาอานาจการควบคุมกิจการที่ถกู ควบคุมใหม่
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึ งการรั บรู ้
จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาซึ่ งวัดมูลค่ า ณ วันที่ ซ้ื อ แต่ หากมูลค่ าสุ ทธิ (มูลค่ ายุติธรรม) ของสิ นทรั พย์ที่ระบุได้
ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาสู งกว่ามูลค่ ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ ส่วนที่ สูงกว่าเป็ น
กาไรในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
ผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และ
ผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ ต่ ากว่าระหว่าง มูลค่ าจากการยกเลิ กสัญญาตามที่ ระบุ ในสัญญา และมูลค่ าองค์ประกอบ
นอกตลาดไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั
ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
หรื อวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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การรวมธุ รกิ จซึ่ งเกิ ดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิ จการภายใต้การควบคุ มของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งควบคุ มกลุ่ มบริ ษ ทั
ถือเป็ นการเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเที ยบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่ มีการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่า
ตามบัญชี ก่อนการจัดทางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ น้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนควบคุม ส่ วนต่างจากการ
รวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นส่ วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุ รกิ จกับมูลค่าตามบัญชี สินทรั พย์
ที่ ระบุ ได้สุ ทธิ ณ วันที่ รวมธุ รกิ จให้บนั ทึ กไว้เป็ นรายการต่ างหากในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจนกว่า จะมี การจาหน่ า ย
เงินลงทุนออกไป
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่มที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวมนี้ แล้ว
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
3.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึ กรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุ นและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายการสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ มิ ได้คาดหมายว่ าจะมี แผนการช าระหนี้ หรื อไม่ มี ความเป็ นไปได้
ว่าจะชาระเงิ นในอนาคตอันใกล้ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่ างประเทศของกิ จ การ
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ดจากรายการที่ เ ป็ นตัวเงิ นซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน จะต้องรับรู ้ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของกิ จการที่ เสนองบการเงิ น หรื อรับรู ้ไว้ในงบการเงิ นของหน่ วยงานต่างประเทศแล้วแต่กรณี ส่ วนในงบการเงิ น
ที่ ร วมหน่ วยงานในต่ างประเทศและกิ จการที่ เสนองบการเงิ น (เช่ น งบการเงิ นรวม เมื่ อหน่ วยงานในต่ างประเทศ
เป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งของกิ จการ) กิ จการจะต้องรับรู ้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนแยกไว้ต่างหากในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเริ่ มต้นและต้องจัดประเภทจากส่ วนของเจ้าของไปกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนสุ ทธิ
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กิจการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิ ดจากการแปลงค่า บันทึ กรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.3 เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ที่เกิดจากกิ จกรรม
ดาเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้
เปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 37
กาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งใช้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน โดยมิได้ใช้การบัญชี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ นและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายและจานวนเงิ นที่ จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน
และรวมอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่ มบริ ษัทไม่ มี นโยบายที่ จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พ ันธ์ เพื่ อการเก็ งก าไร
หรื อเพื่อการค้า
3.4 การบัญชีการป้ องกันความเสี่ยง
การบัญชี การป้ องกันความเสี่ ยงจากมูลค่ ายุติธรรม
ในกรณี ที่ เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เ ป็ นตราสารอนุ พ ันธ์ ถู กใช้ใ นการป้ องกันความเสี่ ย งต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน หรื อข้อผูกมัดที่ยงั ไม่มีการรับรู ้ กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่า
ยุติธรรมหรื อองค์ประกอบที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศของเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงถูกบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น รายการที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงวัดราคา
ตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่มีการป้ องกัน
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การบัญชี เพื่อการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึ งถูกกาหนดและเข้าเงื่ อนไข
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสดให้รับรู ้โดยตรงผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กาไรหรื อขาดทุนส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนทันที
จานวนที่ เ คยรั บ รู ้ ผ่า นกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น จะถูกรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ า เริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์
หรื อหนี้สิน เมื่อรายการในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงนั้นได้ถูกรับรู ้รายการ
กลุ่มบริ ษทั จะหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงเมื่อบริ ษทั ยกเลิกการป้ องกันความเสี่ ยง เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง
หมดอายุ ถูกขาย ถูกเพิกถอน หรื อใช้สิทธิ หรื อไม่เข้าเงื่ อนไขการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง เมื่อคาดว่ารายการ
ในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว กาไรหรื อขาดทุนสะสมซึ่ งเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน
ทันทีในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงกาหนด
จ่ายในระยะเวลาสามเดื อนหรื อน้อยกว่า และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง โดยไม่รวมเงิ นฝากธนาคาร
ที่มีภาระผูกพัน
3.6 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ค่คู า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.7 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักและวิธีเข้าก่ อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าคงเหลื อ
ประกอบด้ว ยต้น ทุ น ในการซื้ อ หั ก ด้ว ยส่ ว นลดการค้า เงิ น ที่ ไ ด้รั บ คื น และรายการอื่ น ๆที่ ค ล้า ยคลึ ง กั น
ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั
ในกรณี ข องสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตที่ ผลิ ตเอง ต้นทุ นสิ นค้าคานวณโดยการใช้ตน้ ทุ นมาตรฐาน
ซึ่ งได้รับการปรับปรุ งให้ใกล้เคี ยงกับราคาทุ นถัวเฉลี่ ยรวมการปั นส่ วนของค่ าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วยค่ าใช้จ่ายที่ จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย
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3.8 กลุ่มสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพือ่ ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน และกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่ อนข้างแน่ ในระดับสู งมากที่ มูลค่าที่ จะได้รับคื นส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรั พย์น้ ัน
ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั ต้องมีไว้พร้อมขายในสภาพปั จจุบนั ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ข้อตกลง
ที่ เป็ นปกติ และถือปฏิ บตั ิ กนั ทัว่ ไปสาหรับการขายกลุ่มสิ นทรัพย์เหล่านั้น และการขายต้องมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
หากกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะจัดประเภทรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถือไว้เพื่อขายเมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ข้างต้น โดยไม่คานึงถึงว่าบริ ษทั ยังคงมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวหลังการขายหรื อไม่
หากกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า เงินลงทุนดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อขายเมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไขข้า งต้นและหยุ ด ใช้วิธีส่ วนได้เ สี ยเมื่ อเมื่ อจัด ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรั พ ย์ไ ม่หมุนเวียนหรื อส่ วนประกอบของกลุ่มสิ นทรั พย์ที่ยกเลิ กที่ ถือไว้เพื่อขาย วัด มูลค่ าด้วยจานวน
ที่ ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
3.9 งานก่ อสร้ างตามสัญญาระหว่ างก่ อสร้ าง
งานก่ อสร้ า งตามสัญญาระหว่า งก่ อสร้ างแสดงถึ งมูลค่ า งานที่ ย งั ไม่ เ รี ยกเก็บซึ่ งคาดว่า จะเก็บได้จากลูกค้า
สาหรับสัญญางานก่อสร้างที่ มีอยู่ ณ วันนั้น มูลค่าของงานที่ ยงั ไม่เรี ยกเก็บวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการก่อสร้างบวก
กาไรที่รับรู ้ หักด้วยจานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู ้ ต้นทุนการก่อสร้างรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดและการปั นส่ วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรซึ่ งเกิดขึ้นตามสัญญา
ก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั โดยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการดาเนินงานตามปกติ
ผลต่างของจานวนที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้าที่ ต่ ากว่ารายได้ค่าก่ อสร้ างที่ รับรู ้ แสดงภายใต้ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ในงบแสดงฐานะทางการเงิ น ผลต่างของจานวนที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้าที่ สูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้แสดงภายใต้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
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3.10 เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
แสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และการร่ วมค้ า
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้
วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
บริ ษ ัท ร่ ว ม คื อ กิ จการที่ อ ยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญของกลุ่ มบริ ษัท โดยอิ ทธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ
คือ อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของผูไ้ ด้รับการลงทุน
แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
การร่ วมค้า คือ การร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ี่มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น
โดยการควบคุ มร่ วม คื อ การร่ วมกันควบคุ มการงานซึ่ งได้ตกลงกันไว้ในสั ญญา ซึ่ งการควบคุ มร่ วมจะมี ได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ การตัด สิ น ใจใดๆ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบอย่ า งเป็ นเอกฉั น ท์
จากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
ตามวิธีส่วนได้เสี ย รายการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าจะถูกรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ด้วยราคาทุน และถูกปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
หรื อการร่ วมค้ามีจานวนเท่ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า (รวมถึงส่ วนได้เสี ย
ระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ว ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า)
กลุ่ มบริ ษัทจะหยุ ดรั บรู ้ ส่ วนแบ่ งในขาดทุ นที่ เกิ นกว่ าส่ วนได้เสี ยของตนในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้น
สาหรับจานวนขาดทุนเพิ่มเติ มจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อมีภาระผูกพัน
จากการอนุมานหรื อได้จ่ายเงิน เพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าไปแล้ว
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าถูกบันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยนับตั้งแต่ วนั ที่ ผูไ้ ด้รับการลงทุน
กลายเป็ นบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า ส่ วนต่างของต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ ระบุ ได้ของผูไ้ ด้รับการลงทุ น ณ วันที่ ซ้ื อเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าความนิ ยม โดยรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน สาหรับส่ วนต่างของมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ ระบุ ได้ที่สูงกว่าต้นทุ นของเงิ นลงทุ น ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุ นทันที ในงบกาไรขาดทุ นและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่ซ้ื อเงินลงทุนนั้น
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กลุ่มบริ ษทั จะเลิ กใช้วิธีส่วนได้เสี ยนับจากวันที่ เงิ นลงทุ นไม่เป็ นเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าหรื อ
เมื่อเงินลงทุนนั้นได้ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมได้เปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า หรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าเปลี่ยนเป็ นเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม กลุ่มบริ ษทั จะยังคงใช้วิธีส่วนได้เสี ยต่อไปโดยไม่ตอ้ งวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ ีใหม่
เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้ลดส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าลง แต่ยงั คงใช้วิธีการบัญชี
ส่ วนได้เสี ยต่อไป กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทกาไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึ กไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะ
ส่ วนที่ ลดลงในส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของไปยังกาไรหรื อขาดทุ นในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ถ้ากาไรหรื อขาดทุนนั้นถูกกาหนดให้ จัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นเมื่อมี การจาหน่ ายสิ นทรั พย์
หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า กาไรและขาดทุนซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าวจะถูกรับรู ้
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เฉพาะส่ วนได้เสี ยของผูล้ งทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เท่านั้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุน
หักค่าเผื่อจากการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกเป็ นกาไร
หรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุ นที่ ถืออยู่บางส่ วน การคานวณต้นทุ นสาหรั บเงิ นลงทุ นที่ จาหน่ ายไป
และเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
3.11 สิทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่ าประกอบด้วย สิ ทธิ การเช่ าที่ ดิน และสิ ทธิ การเช่ าพื้นที่ อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่ าตัดจาหน่ าย คานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ ข องสัญญาเช่ า และบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ น
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.12 อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่า
ที่ เพิ่ มขึ้ นหรื อ ทั้งสองอย่า ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไ ว้เ พื่ อขายตามปกติ ธุร กิ จหรื อใช้ในการผลิ ต หรื อจัด หาสิ นค้า หรื อ
ให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่ าเสื่ อมราคาจะบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

20 - 60 ปี

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะตัดรายการเมื่อมีการจาหน่ายหรื อเมื่ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ได้มีการใช้งาน
และไม่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตอีก กาไรหรื อขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่ งคื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์คานวณรับรู ้สุทธิ
เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่มีการตัดจาหน่าย
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีราคาทุนในการโอนระหว่างอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กับอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน
3.13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
ที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุ ประสงค์ ราคาทุนรวมถึงต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พย์และต้นทุ นการกู้ยื ม ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ค วบคุ ม โดยลิ ข สิ ท ธิ์
ซอฟท์แวร์ ซ่ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
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กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับจากการจาหน่าย
กับ มูลค่ า ตามบัญ ชี ข องที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ โดยรั บรู ้ สุ ทธิ เ ป็ นกาไรหรื อ ขาดทุ น ในงบกาไรขาดทุ น
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ ดิ น อาคาร
และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัด มูลค่ า ต้นทุ นของรายการนั้นได้อ ย่างน่ าเชื่ อ ถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ าย
ตามมู ลค่ าตามบัญชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบ ารุ งที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นประจ าจะรั บรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการใช้งานโดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์
แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอาคาร และสิ ทธิ การเช่า
5 - 60 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 20 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3 - 30 ปี
ยานพาหนะ
5 - 10 ปี
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่ าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อ ยที่ สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.14 ค่ าความนิยม
ค่า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ กิ จ การของบริ ษ ทั ย่อ ยรับ รู ้ใ นสิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตน การรับ รู ้มูล ค่า เริ่ มแรก
ของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก ค่าความนิ ยม
จะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
เป็ นประจาทุกปี โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ค่าความนิ ยมปั นส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั แต่ ละหน่ วยที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ
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3.15 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสม
และค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยนาราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีต วั ตน
เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ ดังนี้
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชื่อทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
อื่นๆ

20
7 - 10
30
3 - 10
10 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการตัดจาหน่ ายระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใช้ง านที่ แ น่ น อนจะท าการทดสอบด้อ ยค่ า เมื่ อ มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ทรั พ ย์น้ ัน
อาจมี การด้อยค่า สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ไม่มีอายุการใช้งานที่ แน่ นอนจะทาการทดสอบด้อยค่าทุ กปี หรื อเมื่ อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั อาจมีการด้อยค่า
3.16 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่ งชี้ กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่ าสิ นทรั พย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรั บค่ าความนิ ยม
จะมีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ เมื่ อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่ าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลด
ก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยง
ที่ มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่ มขึ้ นนั้นสัมพันธ์ โ ดยตรงกับขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่ เ คยรั บรู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ น
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นอื่นๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
เรื่ อ งการด้อยค่ าลดระดับลงหรื อหมดไป ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุการกูย้ ืม
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3.18 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้ นแล้ว
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.19 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิจการจ่ายสมทบเป็ นจานวนเงิน
ที่แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางาน
ให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบ
เงิ นภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษ ทั จากโครงการผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่ างหากเป็ นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยคานวณบนพื้นฐานของเงินเดื อน
พนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปั จจัยอื่ นๆ ทั้งนี้ อตั ราคิ ดลดที่ ใช้ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
บริ การในอดีตของพนักงานรับรู ้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวันที่ผลประโยชน์น้ นั เป็ นสิ ทธิ ขาด ผลประโยชน์ที่เป็ นสิ ทธิ
ขาดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ กาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ นจาก
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

42

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนื อจากโครงการบานาญ
เป็ น ผลประโยชน์ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทางานของพนักงานในปั จจุ บ ันและงวดก่ อ น ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี
ได้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุ น
ในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงิ นสดและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อพนักงานทางานให้
หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระสาหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสั้นหรื อการปั นส่ วนกาไร
หากกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้อ งจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการ
ที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
3.20 การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุ นที่ กิจการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน จะถูกวัดด้วย
มูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ ณ วันที่ ให้สิทธิ มูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ วัดมูลค่ า
โดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้ขอ้ สมมติฐานทางการเงิน เช่น ราคาหุ น้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ ค่าความผันผวนของราคาหุ ้นที่ คาดหวัง ช่ วงเวลาที่ คาดว่าจะมีผูม้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ครบ
อัตราเงินปันผลที่คาดหวัง และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ และรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอ้ สันนิ ษฐานของกลุ่ม
บริ ษทั ว่า ตราสารทุนดังกล่าวจะถูกใช้สิทธิ ท้ งั หมด
ทุกๆ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประมาณจานวนผูม้ าใช้ตราสารทุนดังกล่าว หากข้อมูลในภายหลัง
บ่งชี้ ว่าจานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ แตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิ ทธิ ส่ วนต่างจะถูกบันทึ ก
ในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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3.21 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อได้โอนอานาจควบคุมใน
สิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคื อ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุม
หรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้น หรื อมีความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ
จากการขายสิ นค้านั้น รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
สาหรับการขายที่ให้สิทธิ ในการคืนสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้าโดยพิจารณา
จากความสอดคล้องกับการส่ งคื นสิ นค้าในอดี ตซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิ ดการกลับรายการ
รายได้ที่รับรู ้ไปแล้วอย่างมีสาระสาคัญ เป็ นประมาณการหนี้ สินจากการรับคื นสิ นค้า และบันทึกสิ นค้าที่คาดว่า
จะได้รับคื นจากลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ งสิ นทรัพย์ด ังกล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ า
ตามบัญชี เดิ มของสิ นค้าคงเหลื อหักด้วยต้นทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในการรั บคื นสิ นค้า รวมถึ งการลดลงที่ อาจ
เกิดขึ้นในมูลค่าของสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สาหรับการขายสิ นค้าที่มีการรับประกันที่เป็ นการให้ความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าที่ขายว่าเป็ นไปตามรายละเอียดที่ตกลงกัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กการรับประกันสิ นค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง “ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น” ซึ่ งสอดคล้องกับวิธีการทางบัญชีที่ใช้อยูก่ ่อนหน้า
สาหรับการขายสิ นค้าที่มีการรับประกันที่เป็ นการให้บริ การแก่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนื อจากการสร้างความเชื่อมัน่ ว่า
สิ นค้าจะใช้งานได้ตามคุ ณลักษณะที่ ตกลงกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึ กส่ วนของการรั บประกันประเภทการให้บริ การ
ดังกล่าวเป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงานบริ การ
ขั้นความสาเร็ จของงานบริ การประมาณโดยอ้างอิ งกับการสารวจงานที่ ทา เมื่ อไม่สามารถประมาณผลของ
งานบริ การได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายได้จากการให้บริ การจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกิ นกว่าต้นทุนจากการให้บริ การที่ เกิ ดขึ้ น
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ได้รับต้นทุนนั้นคืน
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รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “มูลค่างานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้าเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชาระโดยปราศจาก
เงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและลูกค้ารับมอบงาน
จานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าแสดง
ไว้เป็ น “รายได้รอตัดบัญชี/รายได้รอการรับรู ้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
รายได้ จากโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าปลีก
ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นส่ วนลดในสิ นค้าในอนาคต ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนซึ่ งให้ส่วนลดเหล่านี้
หากไม่ได้ซ้ื อสิ นค้า ดังนั้นสัญญาในการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าจึงเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิซ่ ึ งแยกจากการขายสิ นค้า
กลุ่ มบริ ษ ทั ปั นส่ วนมู ลค่ าจากรายการขายให้กับคะแนนสะสม ด้วยมูลค่ ายุติ ธรรมของคะแนนสะสมดังกล่ าว
โดยพิจารณาประกอบกับความน่ าจะเป็ นในการใช้สิทธิ รายได้รอการรับรู ้สาหรับรายได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ พิเศษ
จะถูกรับรู ้เมื่อเกิดรายการขายและทยอยรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อลูกค้านาคะแนนมาใช้ประโยชน์และกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น รายได้จากคะแนนที่คาดว่าจะไม่ถูกนามาใช้สิทธิ จะถูกรับรู ้ตามสัดส่ วน
การใช้สิทธิ ของลูกค้า
รายได้ จากคู่ค้า
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ตกลงทางการค้ากับคู่คา้ ซึ่ งเป็ นข้อตกลงทางธุ รกิจทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับส่ วนลดตามปริ มาณการสั่งซื้ อ
สิ นค้า เงิ นสนับสนุ นการส่ งเสริ มการขายและการตลาด และรายรับค่าโฆษณาในแผ่นพับ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้
จากคู่คา้ เมื่อเข้าเงื่ อนไขตามสัญญา โดยประเมินถึงระดับความเป็ นไปได้ของรายได้จากคู่คา้ ว่าอยู่ในระดับสู งมาก
หรื อไม่ที่จะไม่มีการกลับรายการที่ มีนัยสาคัญของจานวนเงิ นของรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ
รายได้รับจากคู่คา้ ส่ วนใหญ่รับรู ้เป็ นส่ วนหักจากต้นทุนสิ นค้าที่ขายและสิ นค้าคงเหลือ ส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับชาระแสดงเป็ น
ลูกหนี้ หรื อแสดงเป็ นยอดสุ ทธิ หกั จากเจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นค้าในงบแสดงฐานะการเงิน แล้วแต่เงื่อนไขในข้อตกลงกับคู่คา้
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การที่ เกี่ยวข้ อง
รายได้ค่าเช่ าและค่าบริ การที่ เกี่ ยวข้องจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ นรับรู ้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น และค่าบริ การที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตลอด
ช่วงเวลาที่ให้บริ การตามอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ จากสั ญญาผ่ อนชาระ
รายได้จากสัญญาผ่อนชาระ รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างตามงวดที่ ถึงกาหนดชาระ โดยการปั นส่ วนรายได้
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

45

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายได้ สิทธิ การเช่ ารอตัดบัญชี
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริ การตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
เงินปั นผลรั บ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินปันผลรับในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.22 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.23 สัญญาเช่ า
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่ าที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับ ผูเ้ ช่ า ถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญ ญาเช่ า การเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม
ของสิ นทรั พย์ที่ เช่ าหรื อมูลค่ าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ ต ้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่ าใดจะต่ ากว่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรั พย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิ ด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ท่ีเช่า หรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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3.24 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการที่ รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ ค่าความนิ ยมในครั้ งแรกในงบการเงิ นรวม การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สิน
ในครั้ งแรกในงบการเงิ นรวม ซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่ อกาไร
ขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่ เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคานึ งถึ งผลกระทบ
ของสถานการณ์ ทางภาษี ที่ไม่ แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษี ที่ต ้องจ่ ายเพิ่ มขึ้ น และมี ดอกเบี้ ยที่ ต ้องช าระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิน
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกัน เมื่อเป็ นค่าภาษีเงินได้
ที่ จะต้องนาส่ งให้ก บั หน่ วยจัด เก็บภาษี เดี ย วกันและบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ความตั้งใจที่ จะเสี ยภาษี เ งิ นได้
ด้วยยอดสุ ทธิ
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่า งชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการในงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.25 กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อ หุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ด้ว ยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณจากจานวนหุ น้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็ นหุ น้ สามัญทั้งหมด
3.26 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ ว ดั มู ลค่ า ไม่ ว่ าราคานั้นจะสามารถสั งเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ ค
การประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั
พิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของสิ นทรั พ ย์ ห รื อหนี้ สิ นนั้ นซึ่ งผู ้ร่ วมตลาดจะน ามาพิ จ ารณาในการก าหนดราคา
ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่ วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมนี้
ใช้ตามเกณฑ์ตามที่ กล่าว ยกเว้นการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2561) รายการเช่ า ภายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2561)
และการวัดมู ลค่ าที่ มี ล ักษณะคล้ายคลึ งกับมู ลค่ ายุ ติ ธรรม แต่ ไม่ ใช่ มู ลค่ ายุ ติ ธรรม เช่ น มู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รั บ
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลาดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลาดับขั้น
ของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลาดับความสาคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

48

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
3.27 ประมาณการทางบัญชีและแหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
(1) การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารทีส่ าคัญในการใช้ นโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ต้องอาศัย
ดุ ลยพิ นิจ หลายประการในการกาหนดนโยบายการบัญ ชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติ ฐาน
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน รวมทั้ง การแสดงรายได้ และค่ า ใช้จ่ า ยของงวดบัญชี
ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการใช้นโยบายการบัญชีมีดงั ต่อไปนี้
การจัดประเภทเป็ นการร่ วมการงานและการมีอิทธิ พลอย่ างมีนัยสาคัญ

ชื่อบริษทั
ดุลยพินิจและข้ อสมมติฐำนที่มีนัยสำคัญ
บริ ษทั บี เจ ซี มารี น รี ซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด กลุ่ ม บริ ษัท ถื อ หุ ้ น สามัญ ร้ อ ยละ 50 โดยการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม
ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การด าเนิ น การจะต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากผูท้ ี่ ร่ว มกัน
ควบคุมการงาน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั เบอร์ ล่ี เอเซี ยติ๊ก โซดา จากัด
กลุ่ ม บริ ษัท ถื อ หุ ้ น สามัญ ร้ อ ยละ 50 โดยการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม
ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การด าเนิ น การจะต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากผูท้ ี่ ร่ว มกัน
ควบคุมการงาน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั เบอร์ ล่ี ไดน่าพลาส จากัด
กลุ่ ม บริ ษัท ถื อ หุ ้ น สามัญ ร้ อ ยละ 49 โดยการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม
ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การด าเนิ น การจะต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากผูท้ ี่ ร่ว มกัน
ควบคุมการงาน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั บีเจซี แอนด์ ซี เอฟ (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อหุ ้ นสามัญร้ อยละ 51 โดยการตัด สิ นใจเกี่ ย วกับ กิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุม
การงาน ดังนั้น กลุ่ มบริ ษทั จึ งจัดประเภทเงิ นลงทุ นเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
BJC O-I Glass Pte. Ltd.
กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นสามัญร้อยละ 50 ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. โดย BJC O-I
Malaya Glass Products Sdn Bhd
Glass Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Malaya Glass Products Sdn Bhd
Malaya-Vietnam Glass Limited
และ Malaya Glass Products Sdn Bhd ถื อหุ้นสามัญร้ อยละ 70 ใน Malaya-Vietnam
Glass Limited ทั้ง นี้ การตัด สิ นใจเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ด าเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษัท BJC O-I Glass Pte. Ltd. จะต้อ งได้ รั บ ความ
เห็ นชอบจากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุมการงาน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงิน
ลงทุนเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และ
บันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อบริษทั
BJC - MIB Company Limited

บริ ษทั บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จากัด

บริ ษทั แก้วกรุ งไทย จากัด

ดุลยพินิจและข้ อสมมติฐำนที่มีนัยสำคัญ
กลุ่มบริ ษทั ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 โดยการตัดสิ นใจเกี่ยวกับกิ จกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นการจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุมการงาน
ดังนั้น กลุ่ มบริ ษทั จึ งจัดประเภทเงิ นลงทุ นเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
กลุ่ มบริ ษัทถื อหุ้ นสามัญร้ อยละ 50.98 โดยการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกิ จกรรม
ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุ ม
การงาน ดังนั้น กลุ่ มบริ ษ ัทจึ งจัดประเภทเงิ นลงทุ นเป็ นการร่ วมค้า ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 และบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีส่วนได้เสี ย
ถึงแม้ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ร้อยละ 24.65
กลุ่ มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญเนื่ องจากมี สิทธิ ตามสัญญาที่ จะแต่งตั้ง
กรรมการจ านวน 4 ท่านจากคณะกรรมการของบริ ษ ัททั้งหมด 8 ท่ าน ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบันทึกบัญชี
ด้วยวิธีส่วนได้เสี ย

การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีอายุการใช้งานที่ แน่ นอนจะทาการทดสอบการด้อยค่า
เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั อาจมีการด้อยค่า สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่มีอายุการใช้งานที่แน่นอน กลุ่มบริ ษทั
จะทาการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั อาจมีการด้อยค่าโดยการประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
การรั บรู้ สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้ องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต
และโอกาสที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสม
การจัดประเภทสั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิ น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ลค่ า ปั จจุ บ ัน ของภาระผู ก พันผลประโยชน์ พ นั ก งานขึ้ นอยู่ กับ หลายปั จ จัย ที่ ใช้ ใ นการค านวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติ ฐาน
เหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนด
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณา
อัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุล
เงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ ตอ้ งจ่าย
ชาระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
ต้นทุนบริ การในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
(2) แหล่ งข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
(2.1) การวัดมูลค่ ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่ า
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นบางรายการของกลุ่ มบริ ษ ทั วัด มูลค่ า ด้วยมูลค่ า ยุติ ธรรมเพื่ อวัต ถุ ประสงค์
ในการรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู ้จัดตั้งคณะกรรมการประเมิ นมู ลค่ า
ซึ่ งมีผอู ้ านวยการฝ่ ายการเงิ นเป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักเพื่ อกาหนดเทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสม
และข้อมูลสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลในตลาดที่ สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรั พย์
หรื อหนี้ สิน กรณี ที่ขอ้ มูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ กลุ่มบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม
ข้อมูลเกี่ ยวกับเทคนิ คการประเมิ นมูลค่ าและข้อมูลที่ ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์
และหนี้สินรายการต่างๆ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38
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การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ประเมินโดยใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้เกณฑ์วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรื อ
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วย
อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้ อ ประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าและอัตราพื้นที่ว่าง รวมถึง
ตัวแปรอื่นๆ เช่น ระยะเวลาของการเช่า การประเมินราคานี้ อ้างอิงกับข้อสมมติฐานทางทฤษฎีว่า สามารถ
วัดมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นและมูลค่าสิ นทรั พย์ของธุ รกิ จค้าปลี กแยกจากกันได้
อย่างอิสระ
(2.2) การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
ในการค านวณมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะได้รั บคื นผู ้บริ หารของกลุ่ มบริ ษ ัท ประมาณการกระแสเงิ น สด
ที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่ าปั จจุ บันโดยใช้อตั ราคิ ดลดก่ อนคานวณภาษี เงิ นได้เพื่ อให้
สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรั พย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
(2.3) การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
การประเมิ นการด้อยค่ าของค่าความนิ ยมจาเป็ นต้องใช้การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่ วย
สิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งมี การปั นส่ วนค่ าความนิ ยมให้ ในการคานวณมูลค่ าจากการใช้น้ ัน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากหน่ วยสิ นทรั พย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสด
ในอนาคตที่ เกิ ดจริ งน้อยกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ แสดงว่าอาจมี ขาดทุ นจากการด้อยค่ าในจานวนที่ เป็ น
สาระสาคัญเกิดขึ้น
(2.4) ค่ าเผื่อสิ นค้ าล้ าสมัยและสิ นค้ าเคลื่อนไหวช้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากประมาณการที่ ดีที่สุด
ของผูบ้ ริ หารสาหรับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการพิจารณาสิ นค้าล้าสมัย เสี ยหาย
หรื อเสื่ อมคุณภาพ และวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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4.

4.1

กำรซื้อธุรกิจและกำรได้ มำซึ่งสิ นทรัพย์
การซื้ อธุ รกิ จและการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังที่ แสดงต่ อไปนี้
เป็ นเหตุ ให้ ฐานะการเงิ นรวมและผลการด าเนิ นงานรวมของกลุ่ มบริ ษัทเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างมี สาระส าคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอื่นได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้ออื่นๆ
บริ ษทั บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ น้ เพิ่มเติ มในบริ ษทั บีเจซี -เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและชาระแล้วโดยมีการชาระเงินบางส่ วน ในราคา 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ประมาณ 125 ล้านบาท) และบันทึกสิ่ งตอบแทนที่ บริ ษทั คาดว่าจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาซื้ อขายธุ รกิจจานวน
0.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาท) ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั บี เจซี -เอ็มพ็อยท์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100 และเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั
ดังกล่ าวจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษ ัทย่ อย ทั้งนี้ การเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่ าว ท าให้กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ม าซึ่ ง BJC-Mpoint
(Hong Kong) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บีเจซี -เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สิน
ที่รับมาและการปั นส่ วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่รวมธุ รกิจ ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่มีความแตกต่าง
จากมูลค่าตามบัญชีที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจตามรายงานการประเมินที่เสร็ จสมบูรณ์ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิและรับรู ้รายการการรวมธุ รกิจครั้งนี้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของกิจการที่ถกู ซื้ อ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
หน่ วย : พันบำท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
467
ลูกหนี้การค้า
13,217
ลูกหนี้อื่น
17,379
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
55,563
เจ้าหนี้อื่น
(16,011)
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
70,615
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
163,612
ค่ ำควำมนิยม
92,997
นับตั้งแต่วนั ที่ ซ้ื อกิ จการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั บี เจซี -เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
BJC-Mpoint (Hong Kong) Company Limited มีรายได้และกาไรสุ ทธิ รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 64 ล้านบาท และ 78 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
4.2 บริ ษทั ไว้ ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เมื่ อวันที่ 23 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษ ทั บิ๊ กซี รี เทล โฮลดิ้ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่ อยทางอ้อม เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
ในบริ ษทั ไว้ท์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“ไว้ท์กรุ๊ ป”) พร้อมทั้งได้มีการชาระราคาและรับโอนหุ ้นสามัญจานวนรวม
8,967,818 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.24 ของหุ ้นที่ ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของกิ จการ ในราคาหุ ้นละ 180 บาท
คิ ดเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,614 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ไว้ท์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของไว้ท์กรุ๊ ป
รวมเรี ยกว่า “กลุ่ มไว้ท์กรุ๊ ป” มี สถานะเป็ นบริ ษ ทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่ มบริ ษ ทั ซึ่ งการเข้าท าธุ รกรรมดังกล่ าว
เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
โดยการซื้ อหุ ้นดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด ต้องดาเนิ นการทาคาเสนอซื้ อหุ ้นที่ เหลือทั้งหมด
ของไว้ท์กรุ๊ ป ทั้งนี้ บริ ษ ทั บิ๊ กซี รี เทล โฮลดิ้ ง จากัด ได้เข้าท าค าเสนอซื้ อหุ ้นส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด ตั้งแต่ ว นั ที่
4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
โดยระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนหุ ้นที่รับซื้ อไว้จากการทาคาเสนอ
ซื้ อจานวน 6,708,049 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 37.58 ของหุ ้นที่ ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของกิ จการ คิ ดเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 1,207 ล้านบาท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในหุ น้ ไว้ทก์ รุ๊ ป ดังนี้

ผลจากการซื้ อหุ น้ ไว้ทก์ รุ๊ ป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผลจากการเข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ทก์ รุ๊ ป
รวมสั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้ าของ
(อัตราร้ อยละ)
50.24
37.58
87.82
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา และปันส่ วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่รวมธุรกิจ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับรายงาน
การประเมินที่ เสร็ จสมบูรณ์ลงวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2562 จากผูป้ ระเมินราคาอิสระดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิและรับรู ้รายการการรวมธุรกิจครั้งนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ซึ่ งข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อ สาหรับสิ นทรัพย์
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการด้วยรายการต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ

ค่ ำควำมนิยม

หน่ วย : พันบำท
(ปรับปรุ งใหม่)
123,109
1,005,000
166,869
187,773
1,869,389
281,518
(143,214)
(305,561)
3,184,883
1,585,288
1,617,436
3,202,724
17,841
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย : พันบำท
การเข้ าทาคาเสนอซื้อหลักทรั พย์ ไว้ ท์กรุ๊ป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากผลของการเข้าทาคาเสนอซื้ อ
ส่ วนต่ำกว่ ำทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่ อย

1,214,166
(1,203,398)
10,768

จากข้อมูลในรายงานการประเมินที่ เสร็ จสมบูรณ์ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ และข้อมูล
ที่จาเป็ นอื่นๆ ที่ได้รับนับจากวันที่ซ้ื อกิจการ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สิน
ที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จครั้งนี้ และบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื้ อกับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ท่ี ได้รับ
จากการรวมธุ รกิจดังกล่าวไว้ในบัญชี “ค่าความนิ ยม” เป็ นจานวนเงิน 18 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับปรุ งงบการเงิ น
ย้อนหลังส าหรั บ ประมาณการที่ เคยรั บรู ้ ไ ว้ ณ วันที่ ซ้ื อ เพื่ อสะท้อนผลของข้อ มู ลเพิ่ มเติ มที่ ได้รั บ เกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ
ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ ดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงได้มีการปรับปรุ งใหม่เรี ยบร้อยแล้ว
ผลกระทบของการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้
ดังนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดตำม
ทีร่ ำยงำนไว้ เดิม

หน่ วย : พันบำท
ผลกระทบของ
ยอด
รำยกำรปรับปรุง หลังปรับปรุง

34,458,335
66,326,864
158,398,330
323,021,041

1,606,768
128,283
(696,095)
1,038,956

36,065,013
66,455,147
157,702,235
324,059,997

9,169,734

349,511

9,519,245

85,152
4,571,930
323,021,041

521,006
168,439
1,038,956

606,158
4,740,369
324,059,997

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนหุ ้นที่ รับซื้ อไว้จากการทาคาเสนอซื้ อ
จานวน 941,176 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.27 ของหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ คิดเป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 169 ล้านบาท รวมสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในไว้ทก์ รุ๊ ป มีท้ งั หมดร้อยละ 93.09
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4.3 การทยอยซื้อสินทรั พย์ จนได้ มาซึ่งธุรกิจ
ตั้งแต่ เดื อนมี นาคมถึ งสิ งหาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ทยอยเข้าซื้ อสิ นทรั พย์จากกิ จการที่ ไ ม่เ กี่ ย วข้องกันโดย
ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อสิ นทรั พย์เพิ่ มเติ มจนได้มาซึ่ งธุ รกิ จ รวมมูลค่ าการลงทุ นเท่ ากับ
72 ล้านบาท โดยมีการชาระเงินบางส่ วนในราคา 68 ล้านบาทและบันทึกสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั คาดว่าจะต้องจ่าย
เป็ นจานวนเงิ น 4 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั บี เจซี เมก้า มาร์ เก็ต จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สิน
ที่ รับมาและการปั นส่ วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่ รวมธุ รกิ จ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ และรับรู ้รายการ
การรวมธุรกิจครั้งนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของกิจการที่ถกู ซื้ อ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
หน่ วย : พันบำท
สิ นค้าคงเหลือ
7,567
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
56,693
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
8,146
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
72,406
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
72,406
4.4 บริ ษทั วัฒนทรั พย์ พฒ
ั นา 9 จากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 มีมติให้สัตยาบันและอนุ มตั ิ ให้กลุ่มบริ ษทั
เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 9 จากัด จากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั ใหญ่
ลาดับสู งสุ ด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว ในราคา 0.1 ล้านบาท โดยถือเป็ นการซื้ อธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ด้วยเหตุ น้ ี สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ ไ ด้มาจึ งถู กรั บรู ้ ด ้ว ยมู ลค่ า ตามบัญชี ก่ อนการจัดท างบการเงิ นรวมภายใต้
การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ส่ วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุ รกิจกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
ที่ ระบุ ได้สุ ทธิ ณ วันที่ รวมธุ รกิ จจึ งบันทึ กไว้เป็ นส่ วนต่ ากว่ าทุ นจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน
และแสดงเป็ นรายการต่ างหากในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การรวมธุ รกิ จซึ่ งเกิ ดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิ จการ
ภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ นการเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวด
ของปี เปรี ยบเที ยบก่ อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่ มีการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั
วัฒนทรั พย์พฒ
ั นา 9 จากัด ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 23 มกราคม 2561 จึ งถื อว่าการเข้าครอบครอง
ได้เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

57

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับมาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์อื่น / (หนี้สินอื่น) - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ
ส่ วนต่ำกว่ ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน

หน่ วย : พันบำท
618
304,963
(303,000)
(4,045)
(1,464)
100
(1,564)

นับตั้งแต่วนั ที่ ซ้ื อกิ จการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 9 จากัด มีรายได้และขาดทุนสุ ทธิ
ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 9 ล้านบาท และ 0.8
ล้านบาท ตามลาดับ
4.5 การได้ มาซึ่งสินทรั พย์ สุทธิในบริ ษทั วัฒนทรั พย์ พฒ
ั นา 7 จากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 มีมติอนุมตั ิให้เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั
วัฒ นทรั พ ย์พ ัฒ นา 7 จ ากัด จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ในกลุ่ ม ของบริ ษัท ใหญ่ ล าดับ สู ง สุ ด
ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว ในราคา 0.1 ล้านบาท ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ได้มา
ซึ่ งสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ข องกิ จการ มี สิ นทรั พ ย์ที่ ร ะบุ ไ ด้ส่ วนใหญ่ คื อ อสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ นมูลค่ า 119
ล้านบาท และหนี้สินที่ระบุได้ส่วนใหญ่คือ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมูลค่า 119 ล้านบาท
นับตั้งแต่วนั ที่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สุทธิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 7 จากัด มีขาดทุนสุ ทธิ
(ไม่มีรายได้) รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 0.5 ล้านบาท
5.

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการ เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญ
ต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุม
เดียวกันหรื อการมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (ดูหมายเหตุ
ข้อ 1 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

1

บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น

2

บริ ษทั นครชื่น จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

3

บริ ษทั เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)

ผลิตสุ รา

ไทย

4

บริ ษทั เบียร์ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

5

บริ ษทั คอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

6

บริ ษทั แสงโสม จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

7

บริ ษทั อธิ มาตร จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

8

บริ ษทั แก่นขวัญ จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

9

บริ ษทั เทพอรุ โณทัย จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

10 บริ ษทั กาญจนสิ งขร จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

11 บริ ษทั หลักชัยค้าสุ รา จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

12 บริ ษทั เฟื่ องฟูอนันต์ จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

13 บริ ษทั เอส.เอส.การสุ รา จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

14 บริ ษทั สี มาธุ รกิจ จากัด

ผลิตและจาหน่ายสุ รา

ไทย

15 บริ ษทั ธนภักดี จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

16 บริ ษทั นทีชยั จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

17 บริ ษทั มงคลสมัย จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

18 บริ ษทั สุ ราบางยี่ขนั จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

19 บริ ษทั พิเศษกิจ จากัด

ขายส่งเศษแก้ว

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
และมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

20 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จากัด

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ขวดแก้ว

21 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

22 บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

ธุ รกิจรถยนต์

ไทย

23 บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ธุ รกิจประกันชีวิต

ไทย

24 บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ธุ รกิจประกันวินาศภัย

ไทย

25 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

จาหน่ายสุ รานาเข้าจากต่างประเทศ

ไทย

26 บริ ษทั เทอราโกร จากัด

จาหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่

ไทย

27 บริ ษทั ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

28 บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ าตาลชลบุรี จากัด

ผลิตน้ าตาลทราย

ไทย

29 บริ ษทั แพนอินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด จัดจาหน่ายวัสดุและบริ การจัดซื้อ
จัดจ้าง
30 บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จากัด บริ การสนามกอล์ฟและกีฬา

ไทย

31 บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จากัด

โรงแรมและภัตตาคาร

ไทย

32 บริ ษทั สปอร์ต แอนด์ รี ครี เอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จากัด บริ การเกี่ยวกับการกีฬา

ไทย

33 บริ ษทั เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด

ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มชูกาลัง

ไทย

34 บริ ษทั อีสเทิร์น ซี บอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท
(ระยอง) จากัด
35 บริ ษทั วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จากัด

ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม

ไทย

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

36 บริ ษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จากัด

ผลิตสุ รา

ไทย

37 บริ ษทั กาแลไนท์บาซาร์ จากัด

ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การ
สาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่

ไทย

ประกอบกิจการผลิต จาหน่ายสุ รา
เบียร์ โซดา
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง

ไทย

38 บริ ษทั ตะวันนา ไนท์บาซาร์ จากัด
39 บริ ษทั ไทยดริ้ งค์ จากัด
40 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จากัด
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ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
41 บริ ษทั พรรณธิ อร เทรดดิ้ง จากัด
42 บริ ษทั พันธไมตรี จากัด

ลักษณะธุรกิจ
จาหน่ายน้ าตาล ผลิตภัณฑ์น้ าตาล
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย
ไทย

43 บริ ษทั แอสเสท เวิร์ด เทรดดิ้ง จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ฟู้ ดแอนด์ฟัน จากัด)
44 บริ ษทั สุ รเศรษฐ์ จากัด

จาหน่ายปลีกอาหารและเครื่ องดื่ม

ไทย

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

45 บริ ษทั 28 คอมเมอร์เชี่ยล จากัด

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ

ไทย

46 บริ ษทั ไนซ์โฮเต็ล จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

47 บริ ษทั ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จากัด

ประกอบกิจการจัดตั้งหรื อสร้าง
โรงงานเพื่อผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ า
เป็ นผูจ้ ดั การและดูแลผลประโยชน์
เก็บผลประโยชน์ และจัดการ
ทรัพย์สิน
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

48 บริ ษทั อนันตศิริพฒั นา จากัด

49 บริ ษทั แอ็ก-เวล จากัด
50 บริ ษทั แอทมีเดียฟร้อนท์ จากัด

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

ไทย

51 บริ ษทั บางนาพัฒนกิจ จากัด
52 บริ ษทั เจริ ญวรรณกิจ จากัด

ธุ รกิจลงทุน

ไทย

53 บริ ษทั คริ สตอลลา จากัด

ปลูกอ้อย

ไทย

54 บริ ษทั คริ สตอลลา เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ไทย

57 บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)

จาหน่ายส่งเครื่ องจักร เครื่ องยนต์
เครื่ องมือกล เครื่ องทุ่นแรง
ยานพาหนะ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและ
การบริ หารจัดการ
ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ซักอบรี ดเสื้ อผ้า และเครื่ องนุ่งห่ม
ประกันวินาศภัย

ไทย

58 บริ ษทั ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

59 บริ ษทั ลาสติกา จากัด

จาหน่ายยางดิบ

ไทย

60 บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ จากัด

ศูนย์อาหาร ให้บริ การให้ใช้ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมายการค้า

ไทย

56 บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จากัด
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มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

ไทย

ประกอบกิจการด้านการสื่ อสาร
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
คลังสิ นค้า

55 บริ ษทั โกลเด้นเวลธ์ จากัด

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ไทย

ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
61 บริ ษทั เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
62 บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

63 บริ ษทั เกษตรทิพย์ (2017) จากัด

ให้เช่าพื้นที่จดั แสดงสิ นค้า และ
นิทรรศการต่างๆ
ให้บริ การด้านการบริ หารงานอาคาร
และบริ หารโครงการต่าง ๆ
ธุ รกิจพลังงาน ไบโอดีเซล

64 บริ ษทั หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จากัด

สนามกอล์ฟ จัดสรรที่ดิน

ไทย

65 บริ ษทั นอร์ม จากัด

ออกแบบตกแต่งภายใน

ไทย

66 บริ ษทั นากิจการ จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

67 บริ ษทั นาเมือง จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

68 บริ ษทั นานคร จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

69 บริ ษทั นาพลัง จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

70 บริ ษทั นาธุ รกิจ จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

71 บริ ษทั นายุค จากัด

จาหน่ายสุ รา

ไทย

72 บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ภัตตาคารอาหารญี่ป่ ุน

ไทย

73 บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด

ผลิต จาหน่ายส่งอาหารสาเร็ จรู ป
กึ่งสาเร็ จรู ปประเภทอาหารญี่ป่ ุน
บริ ษทั ลงทุน

ไทย

ลงทุนในบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร
ผลิตและจาหน่ายสุ รา

ไทย

ลงทุนในต่างประเทศเพื่อประกอบ
กิจการโรงแรม
รับจ้างบริ หารลานจอดรถ

ไทย

ไทย

80 บริ ษทั สยามประชาคาร จากัด

ผลิตและจาหน่ายอาหารแปรสภาพ
จากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก
จัดสรรที่ดินและอาคาร

ไทย

81 บริ ษทั สิ ริวนา จากัด

ธุ รกิจลงทุน

ไทย

74 บริ ษทั ปากซอง แคปปิ ตอล จากัด
75 บริ ษทั พรรณธิ อร จากัด

76 บริ ษทั สุ รากระทิงแดง (1988) จากัด
77 บริ ษทั เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง จากัด
78 บริ ษทั เซอร์วิสอัลลายแอนซ์ จากัด
79 บริ ษทั อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
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ไทย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
82 บริ ษทั เครื ออาคเนย์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

83 บริ ษทั สุ ราพิเศษทิพราช จากัด

ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- เครื่ องใช้สานักงาน
จาหน่ายสุ รา

84 บริ ษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็ อพเพอร์ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด
85 บริ ษทั ทีซีซี แคปปิ ตอล แลนด์ จากัด

รับบริ หารอาคารสานักงาน จาหน่าย
อาหารและเครื่ องดื่ม
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

86 บริ ษทั ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ธุ รกิจลงทุน

ไทย

87 บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

88 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จากัด

ขายฝาก จานองจานา รับจานาจดทะเบียน
รับโอน ทาสัญญานิติกรรมใดๆเกี่ยวกับ
สิ่ งปลูกสร้างและเอกสิ ทธิ์ ต่างๆ
รับจ้างบริ หารทรัพย์สิน

ไทย

90 บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด)
91 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรี ยล แอนด์
โลจิสติกส์ จากัด)
92 บริ ษทั ดีเสริ มกิจ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

รับจ้างบริ หาร ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
และบริ หารโครงการ
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

93 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จากัด
94 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

95 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

96 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ รี เทล จากัด

ไทย

97 บริ ษทั ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ท จากัด

กิจการโรงแรม ภัตตาคารบาร์
ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง
โรงแรมและภัตตาคาร

98 บริ ษทั ทีซีซี พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

99 บริ ษทั แวลูโฮเทลส์ จากัด

โรงแรมและภัตตาคาร

ไทย

100 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล กรุ งธน จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

89 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จากัด

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
101 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล นราธิ วาส จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

102 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

103 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล วิทยุ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

104 บริ ษทั เทอราโกร ไบโอ-เทค จากัด

ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

ไทย

105 บริ ษทั เทอราโกร ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ประกอบธุ รกิจเกษตรกรรม

ไทย

106 บริ ษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยเคมี

ไทย

107 บริ ษทั เทอราโกร เทคโนโลยี จากัด

ไทย

108 บริ ษทั ไทย อะโกรโปรดักส์ จากัด

พัฒนาระบบชลประทานและ
เทคโนโลยีการเกษตร
แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร

109 บริ ษทั ไทยแอลกอฮอล์ จากัด (มหาชน)

ผลิตแอลกอฮอล์

ไทย

110 บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ าตาลสุ พรรณบุรี จากัด

ไทย

112 บริ ษทั ทิพย์พฒั น อาร์เขต จากัด

ส่งออก ผลิตน้ าตาลทราย จาหน่าย
ส่ง-ปลีกน้ าตาลทราย
ส่งออก ผลิตน้ าตาลทราย จาหน่าย
ส่ง-ปลีกน้ าตาลทราย
เช่าพื้นที่และบริ การ

113 บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

114 บริ ษทั เวียงสิ ริ จากัด

ธุ รกิจโรงแรม รี สอร์ ท และสนามกอล์ฟ

ไทย

115 บริ ษทั เวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย จากัด

ศูนย์หนังสื อ ให้เช่าพื้นที่

ไทย

116 บริ ษทั ธนสิ นธิ จากัด

รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด

ไทย

117 บริ ษทั ทศภาค จากัด

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

ไทย

118 บริ ษทั นาทิพย์ จากัด

จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา
และน้ าดื่ม
จาหน่ายสุ รา ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์
สถานพยาบาล

ไทย

ประกอบกิจการรับบริ หารอาคาร
ที่พกั อาศัย

ไทย

111 บริ ษทั น้ าตาลทิพย์สุโขทัย จากัด

119 บริ ษทั นารุ่ งโรจน์ จากัด
120 บริ ษทั บ้านบึงเวชกิจ จากัด
121 บริ ษทั ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
122 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

123 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล สุ ขุมวิท 24 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

124 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล อโศก จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

125 บริ ษทั สิ ริพฒั น์เทรดดิ้ง จากัด

ธุ รกิจลงทุน

ไทย

126 บริ ษทั สหปานีภณ
ั ฑ์ (2002) จากัด

ธุ รกิจลงทุน

ไทย

127 บริ ษทั บางนากลาส จากัด

ผลิต จาหน่ายส่งขวดแก้ว

ไทย

128 บริ ษทั ปรี ดีประภา จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

129 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

ไทย

130 บริ ษทั น้ าตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด

ไทย

133 บริ ษทั แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จากัด

ส่งออก ผลิตน้ าตาลทราย จาหน่าย
ส่ง-ปลีกน้ าตาลทราย
ประกอบกิจการให้คาปรึ กษาด้าน
การลงทุนทุกประเภท และบริ หาร
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น
บริ หารอาคารชุด และรับเป็ นที่ปรึ กษา
ให้คาแนะนาพาณิ ชยกรรม การบริ หาร
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

134 บริ ษทั ริ เวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จากัด

ให้เช่าพื้นที่สานักงาน และบริ หารจัดการ

ไทย

135 บริ ษทั ป้ อมนคร จากัด

จาหน่ายเบียร์และสุ รา

ไทย

136 บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด

ไทย

138 บริ ษทั เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จากัด

ผูร้ ับเหมาติดตั้งและจัดสถานที่แสดง
นิทรรศการก่อสร้าง คูหา
ให้บริ การอาหาร เครื่ องดื่มอย่าง
ครบวงจรภายในศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

139 บริ ษทั ทีซีซี พีดี 11 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

140 บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม

ไทย

131 บริ ษทั แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอรี่ จากัด

132 บริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี ดิเวลล็อปเม้นท์ จากัด

137 บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

141 บริ ษทั วนา เบลล์ การ์เด้น จากัด

รับจ้างแต่งสวน

142 บริ ษทั เอสแอนด์เอส สุ ขุมวิท จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

143 บริ ษทั โบดิห์ ทรี แลนด์สเคป จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

144 บริ ษทั ตะวันออกเคมีเกิล้ จากัด

ไทย

147 บริ ษทั เทอราโกร แลนด์ 1 จากัด

ผลิต และจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้อเพลิง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จาหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์
รับจัดงานแสดงสิ นค้า ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการสันทนาการ
ให้บริ การจัดทาสวนเกษตร

148 บริ ษทั เทอราโกร แลนด์ 2 จากัด

ให้บริ การจัดทาสวนเกษตร

ไทย

149 บริ ษทั เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่ องดื่ม จากัด

ไทย

150 บริ ษทั วนา เบลล์ ทรี จากัด

ผลิตและจาหน่าย สุ รา เบียร์ โซดา
น้ าดื่มเครื่ องดื่มทุกประเภท
ธุ รกิจซื้อขายต้นไม้

151 บริ ษทั ฮอร์ริซนั ฟอร์เวิร์ด จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

152 บริ ษทั ป้ อมคลัง จากัด

ไทย

158 บริ ษทั ทิพย์กาแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จากัด

จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา
และน้ าดื่ม
จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา
และน้ าดื่ม
จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา
และน้ าดื่ม
จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา
และน้ าดื่ม
ผลิตและจาหน่าย สุ รา เบียร์ โซดา
น้ าดื่ม
บริ การให้เช่าห้องพัก อาหาร
และเครื่ องดื่ม
โรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า

159 บริ ษทั ถังไม้โอ๊คไทย จากัด

ผลิตและจาหน่ายถังไม้โอ๊ค

ไทย

160 บริ ษทั เสริ มสุ ข เบเวอร์เรจ จากัด

ผลิตและจาหน่ายส่งเครื่ องดื่มทุกชนิด

ไทย

161 บริ ษทั นอร์ธ ปาร์ค เรี ยลเอสเตท จากัด

กิจการสนามกอล์ฟ

ไทย

145 บริ ษทั อาหารเสริ ม จากัด
146 บริ ษทั วีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ เอเชีย แปซิฟิค จากัด

153 บริ ษทั ป้ อมเจริ ญ จากัด
154 บริ ษทั ป้ อมพลัง จากัด
155 บริ ษทั ป้ อมกิจ จากัด
156 บริ ษทั ป้ อมโชค จากัด
157 บริ ษทั ยูเรเซีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์ จากัด
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ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
162 บริ ษทั เมืองรี สอร์ท ชะอา จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

163 บริ ษทั เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชัน่ จากัด

โรงแรมและภัตตาคาร

ไทย

164 บริ ษทั ป้ อมบูรพา จากัด

จาหน่ายสุ ราในประเทศ และต่างประเทศ

ไทย

165 บริ ษทั ทีซีซี เวิง้ นาครเขษม จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

166 บริ ษทั เกษตรทิพย์ (2010) จากัด

ให้บริ การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
และปัจจัยการผลิตอื่น
เป็ นผูผ้ ลิตสับปะรดกระป๋ อง
และน้ าสับปะรดเข้มข้น
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

167 บริ ษทั ควอลิต้ ี ไพน์แอปเปิ ล โปรดักส์ จากัด
168 บริ ษทั แผ่นดินทองพร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
169 บริ ษทั ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์วิส จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ไทย
ไทย

บริ ษทั ที่ให้บริ การให้คาปรึ กษา
ด้านวิศวกรรม
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

ไทย

172 บริ ษทั นิวมัลตี้ไมน์ จากัด

จาหน่ายเบียร์และเครื่ องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์
ธุ รกิจโรงแรม

173 บริ ษทั โกลเด้นแลนด์เรสซิเด้นซ์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

174 บริ ษทั เมืองเก่า จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

175 บริ ษทั รัชโยธิ น ทาวเวอร์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

176 บริ ษทั ทีซีซี พัทยา จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

177 บริ ษทั เลิศรัฐการ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

178 บริ ษทั ซี เอ ซี จากัด

ไทย

179 บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี้ จากัด

ศูนย์ให้บริ การความรู ้ดา้ นการเงิน
และการลงทุน
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

180 บริ ษทั ทะเลวรรณ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

181 บริ ษทั สาธรทรัพย์สิน จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

182 บริ ษทั ไทย-ไลซาท จากัด

ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสี
อ๊อกไซด์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ

ไทย

170 บริ ษทั ทีซีซี เรี ยลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
171 บริ ษทั ป้ อมทิพย์ (2012) จากัด

66

ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

183 บริ ษทั ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

184 บริ ษทั มีเดีย ฟร้อนท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

185 บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จากัด

ให้คาบริ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางด้านการลงทุนและจัดการ
186 บริ ษทั เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นม
และน้ าผลไม้
187 บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จากัด ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

188 บริ ษทั ไทยโมลาส จากัด

ไทย

ธุ รกิจขายกากน้ าตาล

ไทย
ไทย

189 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไทยรี เทล อินเวสเม้นต์ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

190 บริ ษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

191 บริ ษทั เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ไทย

192 บริ ษทั ทีซีซี-ห้าเชียง จากัด

การบริ หารด้านอาหารในภัตตาคาร
และร้านอาหาร
ธุ รกิจท่าเรื อ

193 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด

บริ การจัดอบรมสัมมนา

ไทย

194 บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ ล้านนา จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ โฮเทล จากัด)
195 บริ ษทั เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

ผลิตและจาหน่ายไอศกรี ม

ไทย

196 บริ ษทั เดอะ สตรี ท รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

197 บริ ษทั เกษมทรัพย์สิริ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

198 Suvannaphum Investment Company Limited

บริ ษทั ลงทุน

199 บริ ษทั ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จากัด

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ย ์

ไทย

200 บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ ป จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จากัด)
201 บริ ษทั ทีซีซี สิ ริลา้ นนา จากัด

บริ การซักอบรี ด

ไทย

ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและ
การบริ หารจัดการ
บริ ษทั ลงทุน

ไทย

202 บริ ษทั ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ด จากัด

ไทย

กัมพูชา

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

68

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

203 บริ ษทั โออิชิ ราเมน จากัด

จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม

204 บริ ษทั ช้างอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

บริ การด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ไทย

205 F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม

มาเลเซีย

206 บริ ษทั พรพัฒนสิ น จากัด

ประกอบธุ รกิจเกษตรกรรม

ไทย

207 บริ ษทั ทีซีซี ภูมิพฒั น์ จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

208 บริ ษทั อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

209 บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมส์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

210 F&N Foods Pte. Ltd.
211 บริ ษทั ออฟฟิ ศเวิลด์ 1 จากัด

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นม
และเครื่ องดื่ม
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

212 บริ ษทั ประมวลผล จากัด

ผลิตและจาหน่ายสุ รา

ไทย

213 บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้นท์ จากัด

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

214 บริ ษทั กรุ งเทพบ้านและที่ดิน จากัด (มหาชน)

สิ งคโปร์
ไทย

ไทย

215 บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จากัด ผลิตและขายกระดาษ

ไทย

216 บริ ษทั เอ็ม เอส เเอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

217 บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริ การขนส่งและจัดส่งสิ นค้า

ไทย

218 บริ ษทั ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จากัด

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า

ไทย

219 บริ ษทั ไทยโชว์ 2013 จากัด

บริ การจัดการแสดงโชว์ต่างๆ

ไทย

220 บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ รี เทล จากัด

ธุ รกิจบริ หารศูนย์การค้า

ไทย

221 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

222 บริ ษทั โมโช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด

ผลิตภาพยนตร์และวีดิทศั น์

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย

223 บริ ษทั คอนเซพ แลนด์ 8 จากัด

ประกอบธุ รกิจเกษตรกรรม

224 บริ ษทั บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จากัด
225 บริ ษทั คอนเซพ แลนด์ 7 จากัด

รับจ้างบริ หาร ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทาง
ธุ รกิจ
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

226 บริ ษทั เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จากัด

ธุ รกิจศูนย์การค้า

ไทย

227 บริ ษทั รี เทล เวิลด์ 6 จากัด

ธุ รกิจศูนย์การค้า

ไทย

228 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

ไทย

229 บริ ษทั ทีซีซี ซินเนอร์จ้ ี จากัด
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ ซินเนอร์จ้ ี จากัด)
230 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 4 จากัด
ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

231 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 5 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

232 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

233 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 12 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

234 บริ ษทั เกษมทรัพย์สิริ 1 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

235 บริ ษทั ปากซอง ไฮแลนด์ จากัด

ธุ รกิจกาแฟ

ลาว

236 บริ ษทั ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จากัด

ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

ไทย

237 บริ ษทั ฟาร์อีสต์พบั ลิเกชัน่ จากัด

จาหน่ายหนังสื อแบบเรี ยนและ
หนังสื อค้นคว้าอ้างอิงสาหรับห้องสมุด
บริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย

ฮ่องกง

ไทย

240 บริ ษทั น้ าตาลทิพย์นครสวรรค์ จากัด

ประกอบกิจการจัดตั้งหรื อสร้างโรงงาน
เพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทราย

241 Me Linh Point Limited

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

เวียดนาม

242 FCL Management Services Pte. Ltd.

ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและ
การบริ หารจัดการ

สิ งคโปร์

238 บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จากัด
239 บริ ษทั ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จากัด

ไทย

ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
ไทย

243 บริ ษทั เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จากัด

บริ หารสนามกอล์ฟ

244 บริ ษทั ทีซีซี นวมินทร์ภูมิพฒั น์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

245 บริ ษทั ทีซีซี บางไทรภูมิพฒั น์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

246 บริ ษทั ทีซีซี เขาใหญ่ภูมิพฒั น์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

247 MM Mega Market (Vietnam) Company Limited

ค้าส่ง

248 บริ ษทั รี เทล เวิลด์ 4 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

249 บริ ษทั วรรณเจริ ญทรัพย์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

250 บริ ษทั วัฒนศิริคอมมูนิเคชัน่ จากัด

ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
และการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ลงทุน

ไทย

252 บริ ษทั ทีซีซี รี เทล กรุ๊ ป จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จากัด)
253 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์
254 บริ ษทั นอร์ธปาร์ค พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอ ซี เค ริ ลตี้ จากัด)
255 บริ ษทั พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

256 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
257 Inver House Distillers Limited

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

258 บริ ษทั เดอะ เรสซิเด้นส์ 12 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

259 บริ ษทั ทีซีซี ภูซ่อนแก้ว จากัด

โรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า

ไทย

260 บริ ษทั ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

251 บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ อาร์ ไอ จากัด

ผลิตและจัดจาหน่ายสุ รา

261 The Imperial Angkor Palace Hotel Company Limited ธุ รกิจโรงแรม
262 บริ ษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จากัด

บริ ษทั ลงทุน

เวียดนาม

ไทย

สหราช
อาณาจักร
ไทย

กัมพูชา
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
263 บริ ษทั เอเชีย โฮเรก้า จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
ไทย

264 บริ ษทั แม๊กซ์ เอเชีย จากัด

ร้านเบเกอรี่

ไทย

265 บริ ษทั ทวีผลการเกษตร จากัด

ประกอบธุ รกิจเกษตรกรรม

ไทย

266 บริ ษทั เดอะ เรสซิเด้นส์ 9 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

267 บริ ษทั อินเตอร์ โฮเรก้า จากัด

ให้บริ การบริ หารสิ นค้าและสถานที่
ในกิจการโรงแรม
ปลูกปาล์มน้ ามัน

ไทย
กัมพูชา

ปลูกอ้อยและปาล์มน้ ามัน

กัมพูชา

268 Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm
Company Limited
269 MRT-TCC Sugar Investment Company Limited
270 บริ ษทั เบียร์ชา้ ง จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

271 บริ ษทั วัน แบงค็อก จากัด

ถือครองเครื่ องหมายการค้าและ
ผลิตหัวเชื้อเบียร์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

272 บริ ษทั โฮเทลส์ เวิลด์ 10 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

273 บริ ษทั ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

274 บริ ษทั จรัญธุ รกิจ 52 จากัด

ผลิตอิฐและจาหน่ายสุ รา

ไทย

275 บริ ษทั ทีซีซี รี เทล เชียงใหม่ จากัด
ธุ รกิจบริ หารศูนย์การค้า
(เดิมชื่อ บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ แอดไวซ์เซอร์รี่ จากัด)
276 Ever Best Enterprise Limited
บริ ษทั ลงทุน

ไทย

ไทย

277 บริ ษทั คอนเซพ แลนด์ 9 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

หมู่เกาะบริ ติช
เวอร์จิ้น
ไทย

278 บริ ษทั คอนเซพ แลนด์ 10 จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

279 บริ ษทั เซนเซส พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จากัด

จัดตั้งและบริ หารนิติบุคคลอาคารชุด

ไทย

280 บริ ษทั ทีซีซี อินเตอร์ เทรด จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

281 บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน))
282 บริ ษทั คอนเน็กซ์ชนั่ จากัด

โรงงานและคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ปให้เช่า

ไทย

ให้บริ การที่ปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

71

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

72

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร
283 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
284 บริ ษทั เวิลด์ ชูการ์ เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
ไทย

ผลิตและส่งออกน้ าตาลทราย

ไทย

285 Oknha Mong Port Company Limited

ธุ รกิจท่าเรื อ

กัมพูชา

286 บริ ษทั โทนิค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

287 บริ ษทั ริ เวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

288 บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จากัด
289 บริ ษทั เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

รับจ้างบริ หารทรัพย์สิน

ไทย

290 บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี อินดัสเทรี ยล
(ประเทศไทย) จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด)
291 บริ ษทั สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จากัด

ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โดยการสร้างคลังสิ นค้าเพื่อให้เช่า/ขาย

ไทย

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

ไทย

296 บริ ษทั เฟิ ร์ส แสควร์ จากัด

ให้บริ การด้านการบริ หารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง บริ การรับออกแบบงาน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
ภายใน
ให้บริ การด้านการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม และโครงสร้าง
ให้เช่าพื้นที่สานักงาน
และบริ หารจัดการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

297 บริ ษทั เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

298 บริ ษทั วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

299 บริ ษทั กรี นแลนด์ 1 จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

300 InterBev (Singapore) Limited

จัดจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

301 บริ ษทั เบฟเทค จากัด

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

ไทย

302 บริ ษทั แกรนด์ พาราไดส์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

292 บริ ษทั สโตนเฮ้นจ์ จากัด
293 บริ ษทั ซีดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ จากัด
294 บริ ษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด
295 บริ ษทั เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

72

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

สิ งคโปร์

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

73

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
จัดตั้ง/สั ญชำติ
ไทย

303 บริ ษทั วิเชียรบุรีพฒั นา จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

304 บริ ษทั สิ นเอกพาณิ ชย์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า

ไทย

305 บริ ษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จากัด

จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม

ไทย

306 บริ ษทั ทีซีซี อินเตอร์ ลิงค์ จากัด

ให้บริ การที่จอดรถ

ไทย

307 บริ ษทั ตะวันนา บางพลี จากัด

ค้าปลีก

ไทย

308 บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด

ให้บริ การระบบข้อมูลสารสนเทศ

ไทย

309 บริ ษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จากัด

ร้านอาหารไทย

ไทย

310 บริ ษทั อิมพิเรี ยล นครราชสี มา จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

ไทย

311 บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด

บริ ษทั ลงทุน

ไทย

312 บริ ษทั โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จากัด

รองรับการขยายตัวของธุ รกิจ

ไทย

313 บริ ษทั สิ ริภกั ดิ์ จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

314 บริ ษทั แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ไทย

315 บริ ษทั ชลิตลาภ จากัด

การเช่าและการดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

316 บริ ษทั ท่าแพโฮเทล จากัด

ธุรกิจโรงแรม

ไทย

317 บริ ษทั อิม โฮเทลส์ แอนด์ โฮสเทลส์ จากัด

ธุรกิจโรงแรม

ไทย

318 บริ ษทั ทิพย์ชโลธร จากัด

จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
โซดาและน้ าดื่ม
319 บริ ษทั ภิรมย์สุรางค์ จากัด
ตัวแทนจาหน่ายเบียร์ สุ รา และ
เครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
320 บริ ษทั สุ นทรภิรมย์ จากัด
ตัวแทนจาหน่ายเบียร์ สุ รา และ
เครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
321 บริ ษทั สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด ธุรกิจร้านกาแฟ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

322 บริ ษทั อันดามัน รี สอร์ ท แอสเสท จากัด

ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

323 บริ ษทั ภักดี ฮอสพิทาลิต้ ี จากัด

ธุ รกิจโรงแรม

324 บริ ษทั ฐานนิรันดร์ จากัด

ธุ รกิจสนามกอล์ฟ

ประเทศที่
ลักษณะควำมสั มพันธ์
จัดตั้ง/สั ญชำติ
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับบริ ษทั

325 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ไทย
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์
เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี
326 ผูบ้ ริ หารสาคัญ
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายการที่สาคัญกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้จากการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย

-

บริษัทร่ วม
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
1,533,820
เงินปั นผลรับ
3,800
รายได้อื่น
3,145
รายได้จากการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
1,338

-

1,413,108
2,360
7,134
1,285

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2,280,373
8,114,139
3,716,735
4,831,459
74,771
934,322
663,314
58,949

2,936,702
6,558,053
3,093,378
4,179,483
77,202
742,944
640,360
21,562

1,338

1,285

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

กำรร่ วมค้ ำ
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้จากการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

18,420
774,226
35,200
37
76,870
10,041
330
112

247,271
739,998
42,744
248
34,386
4,844
214
112

1,145
121
35,200
4,511
10,041
330
112

- 42,744
5,380
4,844
214
112

กิจกำรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
7,715,936
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
4,611,433
รายได้อื่น
286,671
รายได้จากการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
23,116
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 404,732
ซื้ออาคาร
-

7,828,758
4,239,874
525,842
105,298
415,391
355,000

51,665
1,659
23,116
97,566
-

53,046
390,946
105,298
77,094
-

110,059
3,962
3,629

137,730
3,946
6,623

110,059
3,962
3,629

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

137,730
3,946
6,623
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
รำยกำร
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้จากการปันส่ วนค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ อและขายสิ นทรัพย์ถาวร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
บวกกาไรจากต้นทุนการได้มาของสิ นค้าและบริ การนั้น
ราคาตลาดสุ ทธิ จากกาไรส่ วนเพิ่มของบริ ษทั
ตามอัตราที่ประกาศให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
อัตราดอกเบี้ยกาหนดจากต้นทุนการกูย้ ืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
บวกกาไรจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยกาหนดจากต้นทุนการกูย้ ืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,482
1,428,104
1,429,586

-229,648
1,633,221
1,862,869

429,443
5,963
435,406

463,057
10,522
473,579

-

-

7,775,689
255
11,208
377,244
8,164,396

4,096,587
235
9,505
382,447
4,488,774

302
46,585
467,228
514,115

286
26,043
490,649
516,978
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

ลูกหนี้ค่ คู ้ าและลูกหนี้ร้านค้ าเช่ า
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8,153
70,152
78,305

4,028
66,332
70,360

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

-

15,300
15,300

10,310,666
10,310,666

143,926,156
143,926,156

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ทีก่ าหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

261,000
261,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

130,135,430
130,135,430

-

261,000
261,000

78

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายละเอียดเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
อัตรำดอกเบี้ย (ร้ อยละต่อปี )
2562
2561
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั มัณฑนา จากัด
3.20
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จากัด
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์ จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี คอนซูเมอร์ จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
3.20
บริ ษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด
3.20
บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี เมก้า มาร์ เก็ต จากัด
3.20
บริ ษทั บีเจซี เพาเวอร์ จากัด
3.20
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
3.20
0.80-1.60
BJC International Company Limited
3.20
BJC Brand Limited

กำรร่ วมค้ ำ
บริ ษทั บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
0.80 - 1.60
2.97

-

-

341,777
79,416
655,000
471,163
1,186,129
368,564
84,000
5,917,864
8,768
9,000
1,600
1,045,000
134,895
7,490

217,291
363,000
118,510
309,879
464,570
810,265
656,558
178,000
140,292,828
139,015
9,000
1,600
212,000
149,895
3,745

3.70

-

15,300
15,300

10,310,666

143,926,156

-

รายละเอียดเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จากัด
รวม
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด
BJC International Company Limited
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้ อยละต่อปี ) วันที่ครบ
2562
2561
กำหนดชำระ

4.00

4.45
3.53

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

1 ส.ค. 2563

-

-

261,000
261,000

4.00
-

1 ส.ค. 2563
1 ต.ค. 2565
22 ส.ค. 2565

-

-

130,045,500
89,930
130,135,430

-

261,000
261,000

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

93,803
263,856
436,196
793,855

26,545
263,867
514,916
805,328

1,253,454
677
1,254,131

1,039,271
704
27
1,040,002

เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

20,459
938
113,282
134,679

23,449
668
81,776
105,893

324,009
723
69,250
393,982

283,320
401
1,912
285,633

5,000
5,000

5,000
5,000

1,724,063
5,000
1,729,063

1,085,015
5,000
1,090,015

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายละเอียดเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
อัตรำดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
2562
2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี อินดัสเตรี ยล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั บีเจซี แพคเกจจิง้ จากัด
บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
บริ ษทั ไทยมาลายากลาส จากัด
กำรร่ วมค้ ำ
บริ ษทั บี เจ ซี มารี น รี ซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม

งบกำรเงินรวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

-

23,400
78,267
271,491
118,650
311,500
422,800
56,955
441,000

6,000
80,665
261,998
118,852
91,000
526,500
-

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
2.97
-

-

2.25

2.25

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000
1,729,063 1,090,015

ยอดคงเหลืออื่นของสิ นทรัพย์และหนี้สินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,148
120,823
25,738

5,891
3,130
23,311

652
6,209

36
6,482
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาการบริ หารจัดการ
กลุ่มบริ ษ ทั ได้ทาสัญญากับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเพื่ อให้บริ การด้านการบริ หารจัดการแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน
โดยตกลงให้บริ การในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา
สั ญญาซื ้อขายขวดแก้ ว
บริ ษ ัท ย่ อ ยได้เ ข้า ท าสัญ ญาซื้ อ ขายขวดแก้ว กับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นระยะเวลาสามปี เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยตกลงซื้ อขายขวดแก้วในราคาและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและได้
มีการทาบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สั ญญาเช่ าและให้ เช่ าพืน้ ที่
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาเช่าและบริ การ
3 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยจ่ายชาระค่าเช่าและค่าบริ การตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
กลุ่ มบริ ษ ัทได้เ ข้า ท าสั ญ ญาให้เ ช่ า พื้ น ที่ แ ละบริ ก ารกับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน หลายแห่ ง ระยะเวลา 1 - 3 ปี
และสามารถต่ออายุสัญญาได้ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันตกลงที่ จะจ่ายค่าเช่ าและค่ าบริ การตามอัตราที่ กาหนดไว้ใน
สัญญา
ภาระผูกพันอื่นๆ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงานทีย่ กเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

87,836
69,441
3,366
160,643

50,724
61,613
696
113,033

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
21,681
27,771
49,452

26,209
45,752
71,961
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่ เรี ยกชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าหลายแห่ งในงบการเงิ นรวมจานวนเงิ น 1,194 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ และ
มีภาระผูกพันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 636 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าหลายแห่ งในงบการเงิ นรวมจานวนเงิ น 2,499 ล้านบาท และ 4 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ และ
มีภาระผูกพันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 636 ล้านบาท
6.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด

6.1 รายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นที่ มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,650,771
766,438

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
25,878
3,662

6.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมส่ วนที่เป็ นกระแสเงิ นสดและส่ วนที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
ที่มีการจัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
9,788,367
5,000
27,960,830
121,951,702
200,542
159,906,441

กระแสเงินสด
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)
(4,098,348)
2,247,382
(200,000)
(25,702)
(2,076,668)

งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้น
ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
9,970
9,970

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
(2) การเปลี่ยนแปลงอื่นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู้

(103,912)
(47,785)
(151,697)

หน่ วย : พันบำท

กำรเปลี่ยนแปลงอื่น(2)

(22,290)
8,730
(13,560)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
5,586,107
5,000
30,160,427
121,729,412
193,540
157,674,486
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
14,661,572
5,000
20,088,244
121,926,997
214,882
156,896,695

งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ใช่ เงินสด
กระแสเงินสด
กำรได้ มำ
ผลต่ ำงจำก
(3)
จำกกิจกรรม ซึ่งบริษัทย่ อย
กำรแปลงค่ ำ
จัดหำเงิน(1)
งบกำรเงิน
(4,905,233)
(118,640)
7,874,440
(303,000)
(23,558)
2,524,009

118,640
303,000
421,640

47
(1,854)
(1,807)

หน่ วย : พันบำท

กำรเปลี่ยนแปลงอื่น(2)

31,981
24,705
9,218
65,904

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
9,788,367
5,000
27,960,830
121,951,702
200,542
159,906,441

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
(2) การเปลี่ยนแปลงอื่นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู้
(3) ดูหมายเหตุขอ้ 4.4 และ 4.5

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ ้นกู้
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562
7,750,000
1,090,015
27,165,000
121,951,702
157,956,717

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น(2)
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)
(4,345,000)
639,048
2,368,400
(200,000)
(22,290)
(1,537,552)
(22,290)

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
3,405,000
1,729,063
29,533,400
121,729,412
156,396,875

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
(2) การเปลี่ยนแปลงอื่นเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ น้ กู้
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
11,233,019
1,046,694
18,540,000
121,926,997
152,746,710

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น(2)
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)
(3,515,000)
31,981
43,321
8,625,000
24,705
5,153,321
56,686

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
(2) การเปลี่ยนแปลงอื่นเกิดจากดอกเบ้ียจ่ายรอตัดบัญชีและค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
7,750,000
1,090,015
27,165,000
121,951,702
157,956,717
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

6.4

งบกำรเงินรวม
2562
2561
2,467,833 3,095,258
3,531,496 2,582,122
62,744
32,306
6,062,073 5,709,686

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
254
301
98,565
115,819
98,819
116,120

เงินลงทุนชัว่ คราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินประเภทที่ถือไว้จนครบกาหนดชาระ ซึ่ งประกอบด้วย เงินฝาก
ประจากับสถาบันการเงิ น มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.40 - 4.20 ต่อปี และมีอายุครบกาหนดภายในเดื อน
มกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินประเภทที่ถือไว้จนครบกาหนดชาระ ซึ่ งประกอบด้วย เงินฝาก
ประจากับสถาบันการเงิ น มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.35 - 3.35 ต่อปี และมีอายุครบกาหนดภายในเดื อน
มกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตามสัญญาผ่อนชาระ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) สาหรับปี

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2562
2561
5
1,429,586 1,862,869
7,404,133 8,703,968
184,225
205,943
(11,644)
(15,086)
9,006,300 10,757,694
(177,668) (166,626)
8,828,632 10,591,068
16,791

22,287

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
435,406
473,579
1,909,548 1,895,460
6,537
7,537
2,351,491
(109,554)
2,241,937

2,376,576
(113,731)
2,262,845

(326)

15,803

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

กิจกำรอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,411,548

1,675,898

290,486

338,102

16,864
156
1,018
1,429,586

139,079
44,455
295
3,142
1,862,869

142,213
154
479
2,074
435,406

125,514
5,711
3,216
1,036
473,579

5,552,741

5,842,712

1,241,852

1,261,079

1,533,468 1,785,547
230,414
398,722
89,754
508,896
170,337
358,948
7,567,714 8,894,825
(177,668) (166,626)
7,399,046 8,728,199
8,828,632 10,591,068

566,454
7,374
12,344
88,061
1,916,085
(109,554)
1,806,531
2,241,937

540,369
9,319
3,854
88,376
1,902,997
(113,731)
1,789,266
2,262,845
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
8.

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับปี

9.

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
2561
5
514,115
516,978
371,171
327,377
112,945
214,388
1,249,396
513,100
1,299,814
1,054,195
629,466
928,701
4,176,907
3,554,739
(35,535)
(33,310)
4,141,372
3,521,429
2,225

19,863

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
8,164,396
4,488,774
18,367
20,005
32,016
45,052
148,818
184,649
32,346
48,300
8,395,943
4,786,780
(666)
(666)
8,395,277
4,786,114
-

-

ลูกหนีค้ ่ ูค้ำและลูกหนีร้ ้ ำนค้ ำเช่ ำ
ลูกหนี้ค่คู า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

หมายเหตุ
5

งบกำรเงินรวม
2562
2561
78,305
70,360
1,474,003
1,547,469
1,552,308
1,617,829
(45,160)
(37,854)
1,507,148
1,579,975

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ค่คู า้ และลูกหนี้ร้านค้าเช่า มีดงั นี้

กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
กิจกำรอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

69,359

62,769

-

-

8,946
78,305

7,401
70
120
70,360

-

-

1,214,615

1,383,152

-

-

193,387
28,789
14,666
22,546
1,474,003
(45,160)
1,428,843
1,507,148

133,867
5,838
8,110
16,502
1,547,469
(37,854)
1,509,615
1,579,975

-

-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
10.

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
ส่วนประกอบและอะไหล่
วัสดุอื่น
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
17,611,114 17,007,499
292,052
367,717
2,145,370
1,882,771
1,621,108
1,587,080
47,571
87,032
844,374
883,003
22,561,589 21,815,102
(542,230)
(505,307)
22,019,359 21,309,795

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
602,491
624,694
13,648
11,281
2,755
3,307
1,966
1,877
41,110
77,210
661,970
718,369
(60,158)
(65,832)
601,812
652,537

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่ บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขาย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
- ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและ
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

127,083,286

126,326,280

11,372,126

10,400,730

36,923
127,120,209

(152,994)
126,173,286

(5,674)
11,366,452

(37,631)
10,363,099

บริ ษทั มัณฑนา จากัด
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จากัด
Rubia Investments Limited
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี อินดัสเตรี ยล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั บีเจซี คอนซูเมอร์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด(10) (12)
Berli Jucker (Myanmar) Limited
BJC International Company Limited
บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
บริ ษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จากัด
บริ ษทั หิ นอ่อนและศิลา จากัด (5)
บริ ษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด (5)
บริ ษทั บีเจซี แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด
บริ ษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
BJC International Holding Pte. Ltd.
บริ ษทั บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด
บริ ษทั ไทย เดลี่ เฮทล์แคร์ จากัด(5) (เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย แดรี่ จากัด)
BJC (Hong Kong) Company Limited
บริ ษทั บีเจซี เพาเวอร์ จากัด(8)
บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด(5) (9) (11) (12)

บริษัทย่ อย
สั ดส่ วนควำม
เป็ นเจ้ ำของ (ร้ อยละ)
2562
2561
98.80
98.80
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.76
99.76
98.30
98.30
98.63
98.63
94.84
94.84
50.00
50.00
5.00
5.00
34.13
34.13
100.00
100.00
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.01
0.01
100.00
100.00
100.00
99.97
2.97
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ทุนชำระแล้ ว
2562
2561
500
500
320,000
320,000
30,000
30,000
50,000
50,000
100,000
100,000
200,000
200,000
250,000
250,000
2,000
2,000
47,035,000
4,975,000
615(1)
615(1)
(2)
1,446,686
1,446,686(2)
70,000
70,000
63,875
63,875
1,170,000
1,170,000
900,000
900,000
1,500,000
1,500,000
99,800
99,800
586,000
586,000
3,055,000
3,055,000
31,000
31,000
50,000
50,000
10(3), 200(4)
10(3), 200(4)
200,000
200,000
1,185,200
1,185,200
401,400(2)
401,400(2)
55,100
100
56,776,050
56,776,050

วิธีรำคำทุน
2562
2561
494
494
320,041
320,041
30,000
30,000
50,000
50,000
12,550
12,550
200,000
200,000
250,000
250,000
1,999
1,999
87,403,000 45,343,000
2,076
2,076
6,037,464
6,037,464
77,123
77,123
70,504
70,504
3,505,587
3,505,587
1,039,531
1,039,531
1,324,000
1,324,000
4,990
4,990
200,000
200,000
5,056,000
5,056,000
31,000
31,000
50,000
50,000
7,502
7,502
50,000
50,000
-(6)
-(6)
1,843,580
1,843,580
55,100
100
42,054,000

กำรด้ อยค่ ำ
2562
2561
(2,076)
(2,076)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน - สุ ทธิ
2562
2561
494
494
320,041
320,041
30,000
30,000
50,000
50,000
12,550
12,550
200,000
200,000
250,000
250,000
1,999
1,999
87,403,000
45,343,000
6,037,464
6,037,464
77,123
77,123
70,504
70,504
3,505,587
3,505,587
1,039,531
1,039,531
1,324,000
1,324,000
4,990
4,990
200,000
200,000
5,056,000
5,056,000
31,000
31,000
50,000
50,000
7,502
7,502
50,000
50,000
-(6)
-(6)
1,843,580
1,843,580
55,100
100
42,054,000

เงินปันผลรับ
2562
2561
97,941
55,921
54,080
69,691
26,878
12,000
47,000
106,012
8,500
1,003
1,052,000
258,658
180,236
9,338
4,216
1,366,317
542,291
19,632
228,750
322,500
1,200,355
326,605 - 306,000
49,500 447,452

หน่ วย : พันบำท
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(12)

(10)
(11)

(6)
(7)
(8)
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สั ดส่ วนควำม
เป็ นเจ้ ำของ (ร้ อยละ)
2562
2561
0.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ทุนชำระแล้ ว
2562
2561
8,200,220
8,200,220
1,129,050
1,129,050
100
100
73,100
73,100
100
100
2562
100
73,100
100
107,695,841

2561
4,000
-(7)
100
73,100
100
107,638,841

วิธีรำคำทุน

กำรด้ อยค่ ำ
2562
2561
(2,076)
(2,076)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน - สุ ทธิ
2562
2561
-(12)
4,000
-(7)
100
100
73,100
73,100
100
100
107,693,765 107,636,765

เงินปันผลรับ
2562
2561
17,237
3,716,735 3,093,378

หน่ วย : พันบำท
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สกุลเงินพันจัต
สกุลเงินพันดอลลาร์ฮ่องกง
สกุลเงินพันยูโร
สกุลเงินพันดอลลาร์สหรัฐ
บริ ษทั หิ นอ่อนและศิลา จากัด บริ ษทั ไทย เดลี่ เฮทล์แคร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย แดรี่ จากัด) และบริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั บริ ษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด และบริ ษทั บีเจซี ซี ดิสทริ บิวชั่น จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ไทย เดลี่ เฮทล์แคร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย แดรี่ จากัด) จานวน 1 หุ ้น เป็ นเงิน 100 บาท
บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั บีเจซี ซี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด จานวน 1 หุ ้น เป็ นเงิน 10 บาท
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั บีเจซี เพาเวอร์ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 55 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนทั้งจานวนและชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี จากัด บริ ษทั เซ็นคาร์ จากัด บริ ษทั เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จากัด บริ ษทั ซี มอลล์ จากัด บริ ษทั เชียงราย บิ๊กซี จากัด บริ ษทั สุ ราษฎร์ บิ๊กซี จากัด บริ ษทั อุดร บิ๊กซี จากัด บริ ษทั พระราม 2
บิ๊กซี จากัด บริ ษทั เซ็นทรัล พัทยา จากัด บริ ษทั เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด และบริ ษทั อินทนนท์ แลนด์ จากัด ได้ควบบริ ษทั และจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ใหม่ชื่อ “บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด” โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัดได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 42,060 ล้านบาทโดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนทั้งจานวนและชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นในบริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัดและบริ ษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด ให้กบั บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด และได้ขายหุ ้นในบริ ษทั บีเจซี ซี ดิสทริ บิวชัน่ จากัดให้กบั บริ ษทั พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด
ทั้งจานวน
กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นของบริ ษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริ ษทั บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ้ง จากัด ขายหุ ้นในบริ ษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด ให้กบั บริ ษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด

บริ ษทั บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด(11) (12)
บริ ษทั บีเจซี ซี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด(5) (7) (12)
BJC Brand Limited
บริ ษทั บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จากัด
รวม

บริษัทย่ อย

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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หน่ วย : พันบำท

ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก
เศษวัสดุใช้แล้ว

บริ ษทั แก้วกรุ งไทย จากัด

รวม

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
ไทย
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24.65

24.65

สัดส่ วนควำม
ประเทศที่ เป็ นเจ้ ำของ (ร้ อยละ)
กิจกำรจัดตั้ง 2562
2561
320,000

320,000

ทุนชำระแล้ว
2562
2561
80,000
80,000

96,094
96,094

วิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
80,000 102,306
80,000 102,306

วิธีรำคำทุน
2562
2561

งบกำรเงินรวม

3,800
3,800

2,360
2,360

เงินปันผลรับ
2562
2561

12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงิ นปั นผลรับจากเงิ นลงทุ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ซึ่ งบันทึ กบัญชี โดยวิธีส่วนได้เสี ยสาหรั บงบการเงิ นรวม
มีดงั นี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่ วย : พันบำท

(1)
(2)
(3)

รวม

50.00
51.00

50.00
51.00
50.98

50.00
49.00
51.00

50.00
49.00
51.00

นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โซดา แอช
ไทย
จาหน่ายบรรจุภณั ฑ์พลาสติกแข็ง
ไทย
ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์
ไทย
บริ ษทั ลงทุน
สิ งคโปร์
จาหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และให้บริ การที่เกี่ยวเนื่ อง เมียนมา
สนับสนุนการให้บริ การธุ รกิจประกัน
ชีวิตและวินาศภัย
ไทย
50.98

50.00

50.00

ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุง้ และอุปกรณ์
ไทย

ลักษณะธุรกิจ

25,075

340(1)

25,075

340(1)

12,789
3,364,517

3,364,517

6,224
12,789

6,224

3,105,936

11,977

154,450(1) 154,450(1) 3,105,936

11,977

24,872
195,069
7,650

40,000
303,933
15,000

94,400

วิธีรำคำทุน
2562
2561

24,872
195,069
7,650

40,000
303,933
15,000

94,400

ทุนชำระแล้ ว
2562
2561

2,825,080

-

3,061

2,496,441

32,611
272,556
3,760

16,651

3,113,569

-

2,911

2,706,151

38,547
345,194
4,600

16,166

วิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

35,200
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-

-

-

35,200
-

-

42,744

-

-

-

40,000
2,744
-

-

เงินปันผลรับ
2562
2561

สกุลเงินพันดอลลาร์สหรัฐ
เงินลงทุนใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. ได้รวมส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าของ Malaya Glass Products Sdn Bhd และ Malaya-Vietnam Glass Limited ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่ระบุใน Consortium Agreement ที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมค้าดังกล่าว
เงินลงทุนในบริ ษทั บิ๊กซี เซอร์วสิ เซส จากัด ได้รวมส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าของบริ ษทั บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จากัด

บริ ษทั บิ๊กซี เซอร์ วิสเซส จากัด(3)

บริ ษทั บี เจ ซี มารี น รี ซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เบอร์ ลี่ เอเชี ยติ๊ก โซดา จากัด
บริ ษทั เบอร์ ลี่ ไดน่าพลาส จากัด
บริ ษทั บีเจซี แอนด์ ซี เอฟ (ประเทศไทย) จากัด
BJC O-I Glass Pte. Ltd.(2)
BJC - MIB Company Limited

กำรร่ วมค้ำ

ประเทศ สัดส่ วนควำม
ที่กจิ กำร เป็ นเจ้ ำของ (ร้ อยละ)
จัดตั้ง 2562
2561

งบกำรเงินรวม

13. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่ งบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม มีดงั นี้

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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รวม

บริ ษทั เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จากัด

บริ ษทั บี เจ ซี มารี น รี ซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จากัด

กำรร่ วมค้ำ

ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุง้ และ
อุปกรณ์
นาเข้าและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์โซดาแอช
จาหน่ายบรรจุภณั ฑ์
พลาสติกแข็ง

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

49.99
50.00
49.00

ไทย
ไทย
ไทย

40,000

94,400
40,000

94,400

ทุนชำระแล้ว
2562
2561
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49.00 303,933 303,933

50.00

49.99

ประเทศ
สัดส่ วนควำม
กิจกำร เป็ นเจ้ ำของ (ร้ อยละ)
จัดตั้ง
2562
2561

24,872

-

-

52,373 (40,400) (40,400)

กำรด้อยค่ ำ
2562
2561

24,872

11,973

195,069
231,914

24,872

11,973

รำคำทุน - สุ ทธิ
2562
2561

195,069 195,069
195,069
272,314 272,314 (40,400) (40,400) 231,914

24,872

52,373

วิธีรำคำทุน
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

35,200

35,200

-

2,744
42,744

40,000

-

เงินปันผลรับ
2562
2561

หน่ วย : พันบำท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อมูลทางการเงิ นที่ จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่ มีสาระสาคัญ เป็ นจานวน
ที่แสดงในงบการเงินของการร่ วมค้าซึ่ งจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับปรุ งเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย
โดยกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ชื่อกำรร่ วมค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
จานวนเงินข้างต้นของสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมรายการดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น และประมาณการหนี้ สิน)
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น และประมาณการหนี้ สิน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รายได้รวม
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ขาดทุนสาหรับปี ข้างต้น รวมรายการดังต่อไปนี้
ค่าเสื่ อมราคา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้ภาษีเงินได้

บริษทั เบอร์ ลี่ ไดน่ ำพลำส จำกัด
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
BJC O-I Glass Pte. Ltd. (1)
2562
2561

448,733
1,474,897
(1,064,829)
(347,933)

570,113
1,521,177
(1,170,124)
(262,056)

2,240,854
5,975,471
(1,459,543)
(1,461,729)

4,245,756
5,743,745
(1,275,129)
(727,816)

245

1,500

242,066

498,067

(743,603)

(567,147)

(238,418)

(203,479)

(312,500)

(237,500)

(1,142,053)

(491,939)

1,622,569
(126,618)
(126,618)

1,542,303
(37,072)
(37,072)

2,699,965
(99,285)
(99,285)

3,085,500
(237,423)
(237,423)

137,904
24,002
-

129,996
8,877
(109)

340,601
2,487
32,147
(79,286)

323,643
11,225
18,499
(51,413)

(1) ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษัท ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. ได้ร วมข้อ มู ล ทางการเงิ น ของ Malaya Glass Products Sdn Bhd และ
Malaya-Vietnam Glass Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้า

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่รับรู ้ในงบการเงินรวม
ที่มีสาระสาคัญ เป็ นดังนี้
ชื่อกำรร่ วมค้ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้าหลังหักส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของการร่ วมค้า
สัดส่วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า (ร้อยละ)
ค่าความนิ ยม
ราคาตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า

บริษทั เบอร์ ลี่ ไดน่ ำพลำส จำกัด
2562
2561
510,868
659,110
510,868
49.00%
250,326
22,230
272,556

659,110
49.00%
322,964
22,230
345,194

หน่ วย : พันบำท
BJC O-I Glass Pte. Ltd. (1)
2562
2561
5,295,053
7,986,556
(302,171)
(2,574,254)
4,992,882
50.00%
2,496,441
2,496,441

5,412,302
50.00%
2,706,151
2,706,151

(1) ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษัท ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. ได้ร วมข้อ มู ล ทางการเงิ น ของ Malaya Glass Products Sdn Bhd และ
Malaya-Vietnam Glass Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้า

ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่ วมค้าทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้

ส่วนแบ่งกาไร
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของการร่ วมค้า

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
2561
29,067
11,390
(8)
1,027
29,059
12,417
56,083
62,224

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้าและผลสะสมส่ วนแบ่ งขาดทุ น
จากการร่ วมค้าที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวน 33 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
14.

เงินลงทุนระยะยำวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด ประกอบด้วย

Phu Thai Thanh Hoa Joint Stock Company
บริ ษทั เนชัน่ แนลดิจิทลั ไอดี จากัด
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์(1)
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
13,000
14,000
577
577
100,000
100,000
113,577
114,577

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-

(1) เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ได้ม าจากการซื้ อธุ รกิ จ และบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) มีเงินปันผลตามมติคณะกรรมการผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวมีจานวนเงิน 123 และ 114 ล้านบาท ตามลาดับ

15.

สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ การเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
16,528,054
(3,945,517)
(10,375)
12,572,162

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
15,573,482
(2,598,357)
12,975,125

เพิม่ ขึน้

1,928,108
(1,330,616)
(2,304)

เพิม่ ขึน้

956,432
(1,347,576)
(10,375)

งบกำรเงินรวม
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)/
ปรับปรุง
-

งบกำรเงินรวม
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)/
ปรับปรุง
500
-

ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
(22,996)
4,352
-

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
18,433,166
(5,271,781)
(12,679)
13,148,706
หน่ วย : พันบำท

ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
(2,360)
416
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
16,528,054
(3,945,517)
(10,375)
12,572,162

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
16.

อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
ราคาทุน
39,132,959
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(3,024,607)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(43,249)
รวม
36,065,103

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
ราคาทุน
33,636,310
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(1,836,459)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(43,249)
รวม
31,756,602

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ได้มำ/
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ปรับปรุง
ลดลง
(โอนออก)/
จำกกำรรวม
ปรับปรุง
ธุรกิจ
551,565
(130,983)
540,045
(1,158,136)
128,916
(165,138)
-

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ได้มำ/
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ปรับปรุง
ลดลง
(โอนออก)/
จำกกำรรวม
ปรับปรุง
ธุรกิจ
1,288,122 2,174,352
(55,077) 2,089,252
(1,119,796)
50,822
(119,174)
-

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
(1,759)
989
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
40,091,827
(4,217,976)
(43,249)
35,830,602
หน่ วย : พันบำท

ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
39,132,959
(3,024,607)
(43,249)
36,065,103
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
545,453
(483,221)
62,232

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
545,503
(476,232)
69,271

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)/
ปรับปรุง
(6,727)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)/
ปรับปรุง
(6,956)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
35,830,602

(47,317)
42,725

36,065,103

(50)
(33)

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
498,136
(447,223)
50,913
หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
545,453
(483,221)
62,232

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
50,913

62,232

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยทรัพย์สินที่ มีคุณสมบัติเชิ งพาณิ ชย์ท่ี ให้เช่าแก่บุคคลที่สามและให้เช่ า
แก่บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยกิ จการได้มีการโอนย้ายทรัพย์สินส่ วนหนึ่ งระหว่างอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (รวมสิ ทธิ การเช่ าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน) มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุตธิ รรม
39,166
57,773
37,259
54,646

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี มูลค่ ำยุตธิ รรม
51
1,266
62
1,266

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
17.

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ลดลง
(โอนออก)/
ปรั บปรุ ง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิม่ ขึ้น

15,572,251
40,470,990
32,510,758
3,225,995
151,826
2,982,855
94,914,675

397,880
1,076,120
1,989,314
337,997
37,688
2,853,611
6,692,610

(273,052)
(342,976)
(171,450)
(40,694)
(7,976)
(836,148)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

(100,910)
(29,040)
(7,331,149) (1,962,851)
(18,967,060) (2,599,200)
(1,808,009) (364,636)
(92,771)
(20,906)
(28,299,899) (4,976,633)

187,758
331,407
166,505
34,244
719,914

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(159,629)
66,455,147

ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน

(49,124)

45,104

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

(43,248)
1,423,234
1,411,489
81,166
(3,812,745)
(940,104)

(439)
(73,386)
(240,618)
(9,769)
(3,639)
(3,637)
(331,488)

15,926,444
42,623,906
35,327,967
3,463,939
145,181
2,012,108
99,499,545

1,168
203,463
275,003
13,918
493,552

74
19,383
73,855
6,869
2,455
102,636

(128,708)
(8,883,396)
(20,885,995)
(1,985,353)
(76,978)
(31,960,430)

-

-

(163,649)
67,375,466
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

เพิม่ ขึ้น

15,369,660
37,645,830
29,809,503
2,806,528
150,107
5,070,707
90,852,335

729,676
1,251,883
1,482,158
476,769
12,375
2,932,883
6,885,744

(76,791)
(26,506)
(5,690,861) (1,828,447)
(17,041,494) (2,619,801)
(1,531,518) (414,774)
(84,145)
(23,086)
(24,424,809) (4,912,614)

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(73,253)
รวม
66,354,273
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

(86,376)

ได้ มำ/
ปรั บปรุ ง
จำกกำร
รวมธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ลดลง
(โอนออก)/
ปรั บปรุ ง

267,123
43,786 (124,417)
14,336 (716,992)
3,046 (162,348)
9,920
(20,306)
(2,114)
338,211 (1,026,177)

-

89,474
691,803
138,620
14,223
934,120

-

-

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

(794,164)
1,658,917
1,937,194
102,660
(5,015,593)
(2,110,986)

(44)
(5,009)
(15,441)
(660)
(270)
(3,028)
(24,452)

15,572,251
40,470,990
32,510,758
3,225,995
151,826
2,982,855
94,914,675

2,381
97,768
(2,860)
(2,715)
94,574

6
917
5,292
2,378
237
8,830

(100,910)
(7,331,149)
(18,967,060)
(1,808,009)
(92,771)
(28,299,899)

-

-

(159,629)
66,455,147

พันบำท

4,976,633

พันบำท

4,912,614

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ลดลง
(โอนออก)/
ปรับปรุง

100,830
231,778
154,260
841,357
32,461
9,572
1,370,258

3,912
6,276
5,954
145,807
161,949

(8,923)
(201,601)
(142,621)
(743,429)
(22,275)
(1,118,849)
251,409

(8,012)
(5,880)
(39,537)
(4,846)
(58,275)

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

-

47,317
5,360
(5,360)
47,317

100,830
279,095
158,121
847,825
25,690
149,427
1,560,988

-

(42,725)
(42,725)

(8,923)
(252,338)
(148,450)
(778,603)
(15,001)
(1,203,315)
357,673

(51)
(5,168)
(12,725)
(592)
(18,536)

51
4,363
12,120
16,534
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
จำหน่ ำย/
โอนเข้ ำ/
ลดลง
(โอนออก)/
ปรับปรุ ง

100,830
231,728
153,650
850,906
44,656
1,868
1,383,638

1,105
13,155
1,577
16,162
31,999

(7,790)
(193,851)
(130,782)
(726,811)
(24,077)
(1,083,311)
300,327

(1,133)
(7,783)
(12,327)
(46,163)
(7,689)
(75,095)

-

(495)
(29,788)
(13,772)
(1,374)
(45,429)

50

7,084
(7,084)
50

-

-

488
29,545
9,491
39,524

-

33

33

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
100,830
231,778
154,260
841,357
32,461
9,572
1,370,258
(8,923)
(201,601)
(142,621)
(743,429)
(22,275)
(1,118,849)
251,409

พันบำท

58,275

พันบำท

75,095

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมได้รวมส่ วนเกินอันเนื่ องมาจากราคา
ที่ เพิ่มขึ้ นโดยมี มูลค่าตามบัญชี จานวน 19,072 ล้านบาท และ 19,526 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนเดิมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่บริ ษทั ซื้ อหุ น้ ภาระภาษีเงินได้
ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากส่ วนเกิ นจากการตี ร าคาเพิ่มขึ้ นหากมีการจาหน่ ายสิ นทรัพ ย์เหล่านี้ บ นั ทึ กไว้เป็ นหนี้ สิน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของอาคาร ซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิ น
โดยมี มูลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 195 ล้านบาท และ 204 ล้านบาท ตามลาดับ รวมแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวม
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
18.

ค่ ำควำมนิยม
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

19.

4

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

157,702,235
(9,546)
157,692,689

157,592,834
110,838
(1,437)
157,702,235

-

-

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)/
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิม่ ขึน้

98,654
2,249,932
120,285
1,032,438
9,164
39,777
3,550,250

133,642
5,225
15
138,882

(1,384)
(1,384)

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชื่อทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม

(39,462)
(13,978)
(30,071)
(699,773)
(4,573)
(787,857)

(4,933)
(38,734)
(4,009)
(137,245)
(1,775)
(186,696)

1,410
1,410

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม

(713)
2,761,680

-

-

ราคาทุน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชื่อทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ
รวมราคาทุน

81,596
(1,738)
(15,000)
64,858

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก ยอดคงเหลือ
กำรแปลงค่ ำ
ณ วันที่
งบกำรเงิน 31 ธันวำคม
2562
(8,933)
(2,037)
(16)
(10,986)

98,654
2,240,999
120,285
1,244,255
12,651
24,776
3,741,620

-

(228)
3,838
3,610

7,223
1,489
4
8,716

(44,395)
(45,489)
(34,080)
(834,347)
(2,506)
(960,817)

-

-

(713)
2,780,090
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชื่อทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชื่อทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า - สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

งบกำรเงินรวม
ได้ มำ/
จำหน่ ำย
โอนเข้ ำ/
ปรับปรุง
(โอนออก)/
จำกกำรรวมธุรกิจ
ปรับปรุง

98,654
2,189,678
120,285
939,421
7,993
15,218
3,371,249

55,860
8,721
24,342
88,923

-

(34,529)
(642)
(26,062)
(559,658)
(2,879)
(623,770)

(4,933)
(15,045)
(4,009)
(150,176)
(1,694)
(175,857)

2,747,479

(713)

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

เพิม่ ขึน้

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก ยอดคงเหลือ
กำรแปลงค่ ำ
ณ วันที่
งบกำรเงิน 31 ธันวำคม
2561

(23,453)
(23,453)

59,232
(7,550)
142
51,824

(2,799)
(41)
(2,840)

98,654
2,249,932
120,285
1,032,438
9,164
39,777
3,550,250

-

16,792
16,792

(6,783)
(6,783)

1,709
52
1,761

(39,462)
(13,978)
(30,071)
(699,773)
(4,573)
(787,857)

-

-

-

-

(713)
2,761,680

พันบำท

186,696

พันบำท

175,857

-

63,053
1,419
75
64,547

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
รวม
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

240,189
11,058
251,247

1,208
5,225
6,433

-

241,397
16,283
257,680

(215,490)
(215,490)
35,757

(9,548)
(9,548)

-

(225,038)
(225,038)
32,642

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
โอนเข้ ำ/
(โอนออก)

230,445
11,044
241,489

1,843
7,915
9,758

(200,285)
(200,285)
41,204

(15,205)
(15,205)

7,901
(7,901)
-

-

หน่ วย : พันบำท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
240,189
11,058
251,247

(215,490)
(215,490)
35,757

พันบำท

9,548

พันบำท

15,205
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
20.

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

701,909
602,768
(9,273,838) (9,519,245)
(8,571,929) (8,916,477)

173,515
173,515

177,179
177,179

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สารองและประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
8,495

ได้ มำ/
ปรับปรุง
จำกกำรรวมธุรกิจ
-

งบกำรเงินรวม
บันทึกใน
บันทึกใน
กำไรหรือ
กำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

83,970
883,025
255,710

-

14,590
39,436
(67,063)

(9,062,433)

-

396,604

(1,037,075)
(48,169)
(8,916,477)

-

(107,223)
6,165
282,509

62,727
62,727

หน่ วย : พันบำท
ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
-

(417)
(536)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
8,495
98,560
984,771
188,111

-

(8,665,829)

-

(1,144,298)
(41,739)
(8,571,929)

265
(688)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สารองและประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สารองและประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สารองและประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
8,495

ได้ มำ/
ปรับปรุง
จำกกำรรวมธุรกิจ
-

80,111
888,163
167,133

-

หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินรวม
บันทึกใน
บันทึกใน
กำไรหรือ
กำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

ผลต่ ำงจำก
กำรแปลงค่ ำ
งบกำรเงิน
-

-

-

3,859
(6,647)
88,902

(9,097,895)

(349,511)

384,973

-

-

(896,821)
(46,843)
(8,897,657)

(1,091)
(349,802)

(140,254)
(372)
330,461

-

-

800

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
8,495
168,684
177,179

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
8,495
171,851
180,346

-

709
-

(325)

709

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกใน
บันทึกใน
กำไรหรือขำดทุน
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
8,495
83,970
883,025
255,710
(9,062,433)

137
(188)

(1,037,075)
(48,169)
(8,916,477)
หน่ วย : พันบำท

(30,176)

26,512

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
8,495
165,020

(30,176)

26,512

173,515

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกใน
บันทึกใน
กำไรหรือขำดทุน
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น

หน่ วย : พันบำท

(3,167)

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
8,495
168,684

(3,167)

-

177,179

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการขาดทุ นทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่เกิ ดจากกิ จการภายในประเทศไทย
จานวน 8,080 ล้านบาท ที่ บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลา
การให้ประโยชน์ภายในปี 2567
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
21.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
(1)

22.

901,198(1)
701,345
497,727
97,971
115,105
2,313,346

722,171
331,739
23
162,284
1,216,217

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-

2,428

2,428

-

2,872

2,872

จ่ายชาระเป็ นรายเดือนระหว่างปี 2563 ถึง 2565

หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมส่ วนทีห่ มุนเวียน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวมส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

22.1

5,586,107

9,788,367

3,405,000

7,750,000

22.2
22.3
5

6,368,115
29,918,256
5,000
41,877,478

7,795,277
38,193,306
5,000
55,781,950

6,016,600
29,918,256
1,729,063
41,068,919

7,366,600
38,193,306
1,090,015
54,399,921

22.2
22.3

23,792,312
91,811,156
115,603,468
157,480,946

20,165,553
83,758,396
103,923,949
159,705,899

23,516,800
91,811,156
115,327,956
156,396,875

19,798,400
83,758,396
103,556,796
157,956,717

หมายเหตุ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้ดงั นี้

ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
41,877,478
55,781,950
66,713,953
70,017,830
48,889,515
33,906,119
157,480,946 159,705,899

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
41,068,919
54,399,921
66,438,441
69,650,677
48,889,515
33,906,119
156,396,875 157,956,717

22.1 เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง เป็ นจานวนเงิน 5,586 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 6.10 ต่อปี
และจานวนเงิน 3,405 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 1.38 ต่อปี ตามลาดับ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าวนี้ไม่มีการนาสิ นทรัพย์ถาวร หรื อหลักทรัพย์อื่นไปค้ าประกันการกูย้ ืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงิ นกู้ยื มระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง เป็ นจานวนเงิน 9,788 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 7.63 ต่อปี
และจานวนเงิน 7,750 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 2.07 ต่อปี ตามลาดับ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าวนี้ไม่มีการนาสิ นทรัพย์ถาวร หรื อหลักทรัพย์อื่นไปค้ าประกันการกูย้ ืม
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
22.2 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
งวดเริ่มต้ นสัญญำ

สกุลเงิน

วงเงิน
(ล้ าน)

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สิ งหาคม 2558
บาท
4,000
มิถุนายน 2560
บาท
600
มิถุนายน 2560
บาท
2,000
มิถุนายน 2560
บาท
2,500
มิถุนายน 2560
บาท
1,500
กันยายน 2560
บาท
2,000
กันยายน 2560
บาท
400
ตุลาคม 2560
บาท
1,560
ตุลาคม 2560
บาท
480
พฤศจิกายน 2560 บาท
2,000
มกราคม 2561
บาท
1,625
มีนาคม 2561
บาท
2,400
พฤษภาคม 2561
บาท
1,500
พฤษภาคม 2561
บาท
4,600
มีนาคม 2562
บาท
835
มีนาคม 2562
บาท
900
เมษายน 2562
บาท
1,300
มิถุนายน 2562
บาท
1,200
มิถุนายน 2562
บาท
2,500
มิถุนายน 2562
บาท
1,000
กันยายน 2562
บาท
1,200
กันยายน 2562
บาท
800

งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบีย้
ระยะเวลำ
(ร้ อยละต่ อปี )
กำรกู้ยมื

3.08
3.10
3.10
2.82
2.73
2.80
2.72
3.20
3.20
2.80
3.20
2.67
2.70
2.80
3.20
2.80
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin

5 ปี
4 ปี
4 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
3 ปี
4 ปี
3.5 ปี
4 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

เงินตรำต่ ำงประเทศ
(ล้ าน)
2562
2561
-

-

เทียบเท่ ำเงินบำท
(ล้ านบาท)
2562
2561
4,000
400
1,500
400
1,560
480
1,333
1,625
2,400
1,500
4,600
835
900
1,300
1,200
2,500
1,000
1,200
800

4,000
600
2,000
2,500
1,500
2,000
400
1,560
480
2,000
1,625
2,400
1,500
4,600
-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งวดเริ่มต้ นสัญญำ

สกุลเงิน

บริษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559
บาท

วงเงิน
(ล้ าน)

งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบีย้
ระยะเวลำ
(ร้ อยละต่ อปี )
กำรกู้ยมื

600

2.50

Ichiban Foods Company Limited
กุมภาพันธ์ 2558 เวียดนามดอง 24,930 ต้นทุนทางการเงิน
ของธนาคารบวก
ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ธันวาคม 2558 เวียดนามดอง 15,500 ต้นทุนทางการเงิน
ของธนาคารบวก
ร้อยละ 1.25 ต่อปี
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited
สิ งหาคม 2560 เวียดนามดอง 227,000
ธันวาคม 2560 เวียดนามดอง 89,583
กุมภาพันธ์ 2561 เวียดนามดอง 135,456
พฤษภาคม 2562 เวียดนามดอง 231,000
รวมเงินกู้
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกู้ยมื ระยะยำว

6.40
6.25
6.00
6.40

เงินตรำต่ ำงประเทศ
(ล้ าน)
2562
2561

เทียบเท่ ำเงินบำท
(ล้ านบาท)
2562
2561

3 ปี

-

-

-

120

5 ปี

4,630

14,130

6

20

5 ปี

3,490

8,290

5

12

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

97,286
51,179
96,754
225,428

227,000
89,583
135,456
-

129
68
128
291
30,160
(6,368)
23,792

323
128
193
27,961
(7,795)
20,166
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งวดเริ่มต้ นสัญญำ

สกุลเงิน

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
สิ งหาคม 2558
บาท
มิถุนายน 2560
บาท
มิถุนายน 2560
บาท
มิถุนายน 2560
บาท
มิถุนายน 2560
บาท
กันยายน 2560
บาท
กันยายน 2560
บาท
ตุลาคม 2560
บาท
ตุลาคม 2560
บาท
พฤศจิกายน 2560
บาท
มกราคม 2561
บาท
มีนาคม 2561
บาท
พฤษภาคม 2561
บาท
พฤษภาคม 2561
บาท
มีนาคม 2562
บาท
มีนาคม 2562
บาท
เมษายน 2562
บาท
มิถุนายน 2562
บาท
มิถุนายน 2562
บาท
มิถุนายน 2562
บาท
กันยายน 2562
บาท
กันยายน 2562
บาท
รวมเงินกู้
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกู้ยมื ระยะยำว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
อัตรำดอกเบีย้
(ล้ าน)
(ร้ อยละต่ อปี )

4,000
600
2,000
2,500
1,500
2,000
400
1,560
480
2,000
1,625
2,400
1,500
4,600
835
900
1,300
1,200
2,500
1,000
1,200
800

3.08
3.10
3.10
2.82
2.73
2.80
2.72
3.20
3.20
2.80
3.20
2.67
2.70
2.80
3.20
2.80
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin
THBFIX + Margin

ระยะเวลำ
กำรกู้ยมื

5 ปี
4 ปี
4 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
3 ปี
4 ปี
3.5 ปี
4 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

เทียบเท่ ำเงินบำท
(ล้ านบาท)
2562
2561
4,000
400
1,500
400
1,560
480
1,333
1,625
2,400
1,500
4,600
835
900
1,300
1,200
2,500
1,000
1,200
800
29,533
(6,016)
23,517

4,000
600
2,000
2,500
1,500
2,000
400
1,560
480
2,000
1,625
2,400
1,500
4,600
27,165
(7,367)
19,798

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้น ไม่มีการนาสิ นทรัพย์ถาวรหรื อหลักทรัพย์อื่นไปค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นมีเงื่ อนไขระบุให้ดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที่ ระบุไ ว้ในสัญญา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนดังกล่าวไม่เกินอัตราส่ วนที่กาหนด
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน เพื่อบริ หารความเสี่ ยงที่ เกิด
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยสาหรั บเงิ นกูย้ ื มในสกุลเงิ นบาทจานวน 8,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยมีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 ถึงกันยายน 2565
22.3 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุ มตั ิ ให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั
ในวงเงิ นไม่เกิ น 130,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงิ นอื่นในจานวนเที ยบเท่า เพื่อนาเงิ นที่ ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หุ ้นกูไ้ ปช าระคื นหนี้ เ งิ นกู้ซ่ ึ งมี อยู่ในปั จจุ บนั และ/หรื อใช้ในการด าเนิ นงาน และ/หรื อขยายธุ รกิ จ และ/หรื อ
เป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนของบริ ษทั หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อ่ื นๆ ทั้งนี้ วงเงิ นรวมของหุ ้นกูแ้ ละวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ บริ ษทั
จะกูจ้ ากสถาบันการเงิ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง จะต้องไม่เกิ นจานวน 130,000 ล้านบาท (ไม่นบั รวมวงเงินหุ น้ กูแ้ ละ
วงเงินสิ นเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ที่คงค้างอยูใ่ นส่ วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการได้มาซึ่ งกลุ่มบิ๊กซี )
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ งที่ 1/2561 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 20,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงิ นอื่ นในจานวนเที ยบเท่า และเมื่ อนับรวมกับ
มูลค่าหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง จะต้องไม่เกินจานวน 150,000
ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูไ้ ปแล้วบางส่ วน ตามรายละเอียด
ด้านล่างและยังคงเหลือวงเงินบางส่ วนที่ยงั ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ น้ กู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

ส่ วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินต้น
29,920,000 38,200,000 29,920,000
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
(1,744)
(6,694)
(1,744)
29,918,256 38,193,306 29,918,256
รวมส่ วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินต้น
91,880,000 83,800,000 91,880,000
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสมของค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
(68,844)
(41,604)
(68,844)
91,811,156 83,758,396 91,811,156
รวมส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
รวม
121,729,412 121,951,702 121,729,412

38,200,000
(6,694)
38,193,306
83,800,000
(41,604)
83,758,396
121,951,702
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูแ้ บบไม่มีหลักประกันโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561ดังนี้
หุ้นกู้
ส่ วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
กันยายน 2559
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 3 ปี )
ธันวาคม 2559
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 3.5 ปี )
มีนาคม 2560
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 3 ปี )
ชุดที่ 2 (ระยะเวลา 2 ปี )
ส่ วนทีเ่ กินกว่ าหนึ่งปี
กันยายน 2559
ชุดที่ 2 (ระยะเวลา 5 ปี )
ชุดที่ 3 (ระยะเวลา 7 ปี )
ชุดที่ 4 (ระยะเวลา 10 ปี )
ธันวาคม 2559
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 3.5 ปี )
ชุดที่ 2 (ระยะเวลา 5 ปี )
ชุดที่ 3 (ระยะเวลา 7 ปี )
ชุดที่ 4 (ระยะเวลา 9 ปี )
ชุดที่ 5 (ระยะเวลา 10 ปี )
มีนาคม 2560
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 3 ปี )
ชุดที่ 3 (ระยะเวลา 4 ปี )
ชุดที่ 4 (ระยะเวลา 5 ปี )
ชุดที่ 5 (ระยะเวลา 7 ปี )
ชุดที่ 6 (ระยะเวลา 10 ปี )
มีนาคม 2562
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 4 ปี 3 วัน)
ชุดที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี 3 วัน)
ชุดที่ 3 (ระยะเวลา 8 ปี )
ชุดที่ 4 (ระยะเวลา 10 ปี 3 วัน)

จำนวนเงิน
(พันบำท)
2562
2561

อัตรำดอกเบีย้ กำหนดชำระ กำหนดชำระคืน
(ร้ อยละต่อปี ) ดอกเบีย้

-

22,000,000

2.34

ทุกงวด 6 เดือน กันยายน 2562

17,920,000

-

2.71

ทุกงวด 6 เดือน มิถุนายน 2563

12,000,000
29,920,000

16,200,000
38,200,000

3.00
2.55

ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2563
ทุกงวด 6 เดือน มีนาคม 2562

9,000,000
3,000,000
20,000,000

9,000,000
3,000,000
20,000,000

2.69
3.07
3.80

ทุกงวด 6 เดือน กันยายน 2564
ทุกงวด 6 เดือน กันยายน 2566
ทุกงวด 6 เดือน กันยายน 2569

3,050,000
2,100,000
1,200,000
3,730,000

17,920,000
3,050,000
2,100,000
1,200,000
3,730,000

2.71
3.06
3.77
4.09
4.27

ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน

มิถุนายน 2563
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2566
ธันวาคม 2568
ธันวาคม 2569

300,000
2,500,000
4,000,000
5,000,000

12,000,000
300,000
2,500,000
4,000,000
5,000,000

3.00
2.96
3.26
3.85
4.40

ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน

มีนาคม 2563
มีนาคม 2564
มีนาคม 2565
มีนาคม 2567
มีนาคม 2570

5,000,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000

-

3.20
2.71
3.83
4.09

ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน

มีนาคม 2566
มีนาคม 2565
มีนาคม 2570
มีนาคม 2572
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หุ้นกู้
ส่ วนทีเ่ กินกว่ าหนึ่งปี (ต่ อ)
กันยายน 2562
ชุดที่ 1 (ระยะเวลา 4 ปี 2 วัน)
ชุดที่ 2 (ระยะเวลา 5 ปี 2 วัน)
ชุดที่ 3 (ระยะเวลา 6 ปี 2 วัน)
ชุดที่ 4 (ระยะเวลา 8 ปี 2 วัน)
ชุดที่ 5 (ระยะเวลา 10 ปี 2 วัน)
รวม

จำนวนเงิน
(พันบำท)
2562
2561

4,000,000
7,000,000
3,000,000
1,000,000
7,000,000
91,880,000 83,800,000
121,800,000 122,000,000

อัตรำดอกเบีย้ กำหนดชำระ กำหนดชำระคืน
(ร้ อยละต่อปี ) ดอกเบีย้

3.00
2.65
2.86
2.99
3.32

ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน
ทุกงวด 6 เดือน

กันยายน 2566
กันยายน 2567
กันยายน 2568
กันยายน 2570
กันยายน 2572

บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามเงื่อนไขการออกหุ น้ กูใ้ นอัตราส่ วนไม่เกิน 2 ต่อ 1
โดยพิ จารณาจากงบการเงิ นรวมประจ าปี ส าหรั บ หุ ้ น กู้ท้ ัง หมด โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนดังกล่าวไม่เกินอัตราส่ วนที่กาหนด
23.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2562
2561
5
793,855
805,328
22,446,759 22,749,711
23,240,614 23,555,039

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,254,131
1,040,002
569,927
701,018
1,824,058
1,741,020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่ม บริ ษ ทั แสดงเจ้า หนี้ ก ารค้า สุ ท ธิ จ ากลูก หนี้ คู่ ค า้ จานวนประมาณ
2,710 ล้านบาท และ 2,636 ล้านบาท ตามลาดับ ลูกหนี้ คู่คา้ นี้ เกิ ดจากการเรี ยกเก็บรายได้จากคู่คา้ และเป็ นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญากับคู่คา้
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
24.

เจ้ ำหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
หมายเหตุ 2562
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
134,679
105,893
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
6.1
1,650,771
766,438
รายได้รับล่วงหน้า
41
609,657
606,396
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
1,068,475
974,000
ค่าพลังงานค้างจ่าย
356,275
352,498
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาค้างจ่าย
264,702
321,311
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์คา้ งจ่าย
778,144
757,224
ค่านายหน้าค้างจ่าย
174,584
191,823
ค่าระวางและค่าขนส่งค้างจ่าย
317,630
562,737
เจ้าหนี้จากการให้บริ การรับชาระเงินแทน
172,120
468,042
ค่าภาษีรอนาส่ง
1,230,756
1,957,479
โบนัสค้างจ่าย
463,750
458,961
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
1,356,122
1,254,081
อื่นๆ
1,111,475
950,708
รวม
9,689,140
9,727,591

25.

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
393,982
285,633
25,878
3,662
21,659
22,202
1,066,457
970,731
1,682
2,002
14,054
25,593
242,835
313,531
30,883
33,001
21,081
17,740
47,997
50,432
107,691
46,003
99,266
97,842
166,659
165,840
2,240,124
2,034,212

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับนี้ กาหนดอัตราค่ าชดเชยเพิ่ มเติ มกรณี นายจ้างเลิ กจ้าง สาหรั บลูกจ้างซึ่ งทางานติ ดต่ อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป
ให้มีสิ ทธิ ได้รั บค่ าชดเชยไม่ น้อยกว่าค่ าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวถื อเป็ นการแก้ไข
โครงการสาหรั บโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั บันทึ กผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวโดยรั บรู ้ ต ้นทุ นบริ การในอดี ตเป็ นค่ าใช้จ่ายสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสารองบาเหน็จพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสารองบาเหน็จพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รั บรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,896,313
156,356
2,052,669

1,264,866
162,464
1,427,330

247,081
18,284
265,365

156,894
17,141
174,035

460,889
7,862

153,723
21,856

56,871
3,165

20,503
1,867

244,171
712,922

2,057
177,636

51,770
111,806

22,370

โครงการสารองบาเหน็จพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบาเหน็จบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2562 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,896,313 1,264,866
1,896,313 1,264,866

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
247,081
156,894
247,081
156,894
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประสบการณ์
การทางาน
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
โอนย้ายพนักงาน(1)
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,264,866 1,172,028
(73,613)
(81,548)
18,606
154,700
153,723
306,189
-

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
156,894
155,007
(22,180)
(18,616)
27,817
20,503
29,054
-

38,334
11,395
(24,571)
230,408
(9,338)
1,896,313 1,264,866

51,770
3,726
247,081

156,894

(1) ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับกลุ่มธุรกิจโดยการโอนย้ายพนักงานบางส่วนของบริ ษทั ย่อยไปสังกัดภายใต้บริ ษทั

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 31)

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
112,598
120,168
42,102
33,555
306,189
460,889
153,723

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
22,435
15,937
5,382
4,566
29,054
56,871
20,503

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ดังนี้

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
166,532
40,670
169,313
44,273
125,044
68,780
460,889
153,723

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,585
4,926
40,286
15,577
56,871
20,503

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก)
อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1.32 - 1.50
1.89 - 3.00
3.10 - 10.00 3.10 - 10.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1.50
2.80
5.00
5.00

ข้อสมมติที่สาคัญในการกาหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย
อัตราคิ ดลด และอัตราการเพิ่มขึ้ นของเงิ นเดื อน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่ขอ้ สมมติอื่นคงที่
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(160,372) (140,817)
185,951
162,729
189,247
171,980
(166,335) (151,129)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(21,320)
(14,659)
24,599
16,830
26,060
19,018
(22,939)
(16,785)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติ อื่นซึ่ งอาจ
มีความสัมพันธ์กนั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน คานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ซึ่ งเป็ นวิธีเดี ยวกันกับการคานวณหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ รั บรู ้ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
26. ทุนจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ และส่ วนเกินทุน
26.1 ทุนจดทะเบียน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั ดังนี้
วันที่จดทะเบียนกับ
กำรเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
ทุ นที่ออก
กระทรวงพำณิชย์
และชำระแล้ ว
9 มกราคม 2562 เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
74,900 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
135,800 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
7 มีนาคม 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
53,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
10 เมษายน 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
5,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
10 พฤษภาคม 2562 เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
1,671,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
12 มิถุนายน 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
413,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
11 กรกฎาคม 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
446,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและ
รำยละเอียด
ชำระแล้ วใหม่
หน่ วย : บำท
4,002,769,599 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,905,399 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,958,699 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,963,899 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,004,634,899 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,005,048,099 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,005,494,599 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
วันที่จดทะเบียนกับ
กำรเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
ทุ นที่ออก
กระทรวงพำณิชย์
และชำระแล้ ว
9 สิ งหาคม 2562 เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
326,800 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
11 กันยายน 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
593,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
11 ตุลาคม 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
388,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
12 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
15,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
9 ธันวาคม 2562 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
22,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุ นที่ออกและ
รำยละเอียด
ชำระแล้ วใหม่
หน่ วย : บำท
4,005,821,399 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,006,414,699 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,006,802,699 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,006,817,699 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,006,839,899 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั ดังนี้
วันที่จดทะเบียนกับ
กำรเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
ทุนที่ออก
กระทรวงพำณิชย์
และชำระแล้ ว
8 มกราคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
1,045,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
547,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
8 มีนาคม 2561
เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
135,100 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
10 เมษายน 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
196,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
11 พฤษภาคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
2,086,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุ นที่ออกและ
รำยละเอียด
ชำระแล้ วใหม่
หน่ วย : บำท
3,996,715,899 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
3,997,263,399 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
3,997,398,499 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
3,997,594,999 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
3,999,681,599 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัทที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
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งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
วันที่จดทะเบียนกับ
กำรเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
ทุนที่ออก
กระทรวงพำณิชย์
และชำระแล้ ว
11 มิถุนายน 2561 เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
732,400 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
11 กรกฎาคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
299,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
10 สิ งหาคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
421,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
6 กันยายน 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
544,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
5 ตุลาคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
643,300 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
7 พฤศจิกายน 2561 เพิม่ ทุน-หุ้นสามัญ
282,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
12 ธันวาคม 2561 เพิ่มทุน-หุ้นสามัญ
90,400 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุ นที่ออกและ
รำยละเอียด
ชำระแล้ วใหม่
หน่ วย : บำท
4,000,413,999 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,000,713,199 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,001,134,499 เป็ นผลมาจากการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น
สามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,001,678,499 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,321,799 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,604,299 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,002,694,699 เป็ นผลมาจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุ ้ น สามัญของบริ ษ ัท ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดังนี้
(1)

อนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จ านวน 19,328,301 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
4,053,955,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั มิได้
ออกจาหน่ายจานวน 19,328,301 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั

(2)

อนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จ านวน 80,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
4,034,626,699 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 80,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ BJC ESOP 2018 และอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(3)

อนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั จานวนไม่ เกิ น 16,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 และ จานวนไม่เกิน 64,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บการออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018
ในระหว่างปี 2562 - 2565

26.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
(1)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมตั ิใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่ มเติ ม (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 3) อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยเงื่อนไข
และระยะเวลาการใช้สิทธิ ที่สาคัญมีรายละเอียดดังนี้


เมื่อบริ ษทั ได้ออกและเสนอใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ครบระยะเวลา
1 ปี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ในจานวนไม่เกิ นหนึ่ งในสามส่ วน
ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดที่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
แต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริ ษทั จนกว่าจะครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ



เมื่อบริ ษทั ได้ออกและเสนอใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ครบระยะเวลา
2 ปี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้เพิ่มอีกในจานวนไม่เกินหนึ่ งในสามส่ วน
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดที่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยแต่ละราย
ได้รับจัดสรรจากบริ ษทั จนกว่าจะครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ



เมื่อบริ ษทั ได้ออกและเสนอใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ครบระยะเวลา
3 ปี ผูถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญ ได้ในใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ท้ งั หมด
ที่ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ยแต่ ล ะรายได้รั บ จัด สรรจากบริ ษัท
ซึ่ งรวมถึ งส่ วนที่ ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย จะสามารถใช้สิทธิ จนกว่าจะครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมีสถานะเป็ นผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในวันกาหนดการใช้สิทธิ น้ นั
(2)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมตั ิใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่ มเติ ม (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 4) โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ เช่นเดียวกับมติที่ประชุมในคราวก่อน
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(3)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 มีมติ อนุ มตั ิ ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติ ม (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ เช่นเดียวกับมติที่ประชุมในคราวก่อน

(4)

เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 มี มติ อนุ มตั ิ โครงการ Employee Stock
Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ นสามัญของบริ ษัท
ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018) โดยการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจ านวนทั้งหมด 80,000,000 หน่ วย เป็ นเวลา 5 ปี ในจ านวนปี ละไม่ เกิ น
16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปี ที่ จดั สรรไม่ถึง 16,000,000 หน่ วย บริ ษทั อาจจะนาไปจัดสรรในปี ถัดไป
เกินกว่าปี ละ 16,000,000 หน่วยก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปี แล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในแต่ละปี บริ ษทั
จะเสนอต่ อผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ ในทุ กๆปี เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั มี การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญแก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษ ทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยภายใต้
โครงการดังกล่าว

(5)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมตั ิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม (โครงการ BJC ESOP 2018
ครั้งที่ 2) โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ เช่นเดียวกับมติที่ประชุมในคราวแรก

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญมีรายละเอียด ดังนี้
โครงกำร
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5
BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 1
BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2

อำยุสัญญำ
(ปี )
5
5
5
5
5

วันที่ให้ สิทธิ วันที่หมดอำยุ
15 พ.ค. 57
15 พ.ค. 62
22 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 63
1 เม.ย. 60
31 มี.ค. 65
25 ม.ค. 62
24 ม.ค. 67
21 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 67

จำนวนสิทธิ
ที่ออก (หน่ วย)
9,030,000
10,000,000
13,809,300
14,001,000
8,540,000

อัตรำกำรใช้ สิทธิ
ต่ อ 1 หน่ วย
รำคำใช้ สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (บำทต่ อหุ้น)
1
49.29
1
36.23
1
36.00
1
57.16
1
50.50

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ วัดมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้ขอ้ สมมติ ฐาน
ทางการเงิน ดังนี้
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

ปี ที่ 1
44.00
49.29
36.91%
3 ปี
1.91%
3.46%

ปี ที่ 2
44.00
49.29
36.91%
3.5 ปี
1.91%
3.46%

ปี ที่ 3
44.00
49.29
36.91%
4 ปี
1.91%
3.46%

BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

ปี ที่ 1
35.75
36.23
37.48%
3 ปี
1.68%
2.88%

ปี ที่ 2
35.75
36.23
37.48%
3.5 ปี
1.68%
2.88%

ปี ที่ 3
35.75
36.23
37.48%
4 ปี
1.68%
2.88%

BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

ปี ที่ 1
47.00
36.00
38.18%
3 ปี
1.07%
2.63%

ปี ที่ 2
47.00
36.00
38.18%
3.5 ปี
1.07%
2.63%

ปี ที่ 3
47.00
36.00
38.18%
4 ปี
1.07%
2.63%
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 1
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

ปี ที่ 1
47.57
57.16
36.73%
3 ปี
1.24%
2.42%

ปี ที่ 2
47.57
57.16
36.73%
3.5 ปี
1.24%
2.42%

ปี ที่ 3
47.57
57.16
36.73%
4 ปี
1.24%
2.42%

BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ค่าความผันผวนของราคาหุน้ ที่คาดหวัง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครบ
อัตราเงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง

ปี ที่ 1
48.24
50.50
37.14%
3 ปี
1.45%
2.14%

ปี ที่ 2
48.24
50.50
37.14%
3.5 ปี
1.45%
2.14%

ปี ที่ 3
48.24
50.50
37.14%
4 ปี
1.45%
2.14%

รายการเคลื่อนไหวสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้
2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกริ บ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่หมดอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่มีการใช้สิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จำนวน
รำคำใช้ สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้น ถัวเฉลีย่ ถ่ วงนำ้ หนัก
(หน่ วย)
(บำทต่ อหุ้น)
14,674,400
38.38
22,541,000
54.64
(1,098,500)
46.16
(2,257,500)
49.29
(4,145,200)
36.60
29,714,200
49.85

2561

จำนวน
รำคำใช้ สิทธิ
สิทธิซื้อหุ้น ถัวเฉลีย่ ถ่ วงนำ้ หนัก
(หน่ วย)
(บำทต่ อหุ้น)
30,158,343
46.66
(765,123)
37.54
(7,694,720)
68.43
(7,024,100)
41.10
14,674,400
38.38

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนที่ใช้สิทธิ
ลาดับการให้สิทธิ
(หน่วย)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
22,000
147,800
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
32,900
40,300
48,300
5,200
281,400
70,200
86,200
88,200
321,500
36,300
1,000
22,200
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
20,000
95,500
5,000
1,241,800
343,000
360,300
238,600
271,800
351,700
14,000
4,145,200

วันที่ใช้สิทธิ
28 ธันวาคม 2561
30 เมษายน 2562
28 ธันวาคม 2561
31 มกราคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
29 มีนาคม 2562
30 เมษายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม 2562
30 สิ งหาคม 2562
30 กันยายน 2562
31 ตุลาคม 2562
29 พฤศจิกายน 2562
28 ธันวาคม 2561
31 มกราคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
30 เมษายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
31 กรกฎาคม 2562
30 สิ งหาคม 2562
30 กันยายน 2562
31 ตุลาคม 2562

ราคาหุน้
ณ วันที่ใช้สิทธิ
(บาทต่อหุน้ )
50.75
51.50
50.75
48.75
49.50
49.50
51.50
44.75
50.50
51.75
54.25
52.75
48.75
45.50
50.75
48.75
49.50
51.50
44.75
50.50
51.75
54.25
52.75
48.75
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)
ลาดับการให้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
914,000
437,900
121,600
169,500
109,600
312,900
7,000
144,100
243,300
150,400
55,000
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2558
131,300
109,600
13,500
27,000
38,000
37,700
242,400
361,400
277,000
343,800
76,400
25,400
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
1,939,000
381,800
56,800
52,900
122,900
56,200
55,700
10,000
7,024,100

วันที่ใช้สิทธิ
29 ธันวาคม 2560
31 มกราคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
30 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561
31 สิ งหาคม 2561
28 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
29 ธันวาคม 2560
31 มกราคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
30 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน 2561
26 กรกฎาคม 2561
31 สิ งหาคม 2561
28 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
30 เมษายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน 2561
26 กรกฎาคม 2561
31 สิ งหาคม 2561
28 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561

ราคาหุน้
ณ วันที่ใช้สิทธิ
(บาทต่อหุน้ )
66.00
57.50
59.50
57.00
59.75
57.00
56.50
58.00
59.50
54.75
52.75
66.00
57.50
59.50
57.00
59.75
57.00
50.50
56.50
58.00
59.50
54.75
52.75
59.75
57.00
50.50
56.50
58.00
59.50
54.75
52.75

สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีราคาใช้สิทธิ ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 49.85 บาท
และ 38.38 บาท ตามลาดับ และอายุสญ
ั ญาคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.63 ปี และ 2.43 ปี ตามลาดับ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
26.3 ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนต่ากว่ าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนต่ ากว่าทุ นจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันจานวน
547 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นในระหว่างปี เป็ นจานวนเงิ น 3 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้น
ในบริ ษทั วัฒนทรัพย์พฒั นา 9 จากัด จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว (ดูหมายเหตุขอ้ 4.4)
ส่ วนเกิน (ส่ วนต่า) กว่ าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนเกิ นกว่าทุ นจากการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ย่อย
จานวน 604 ล้านบาท ซึ่ งลดลงในระหว่างปี จานวนเงิน 2 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มสัดส่ วนการลงทุ น
ในบริ ษทั ไว้ทก์ รุ๊ ป จากัด (มหาชน) จากสัดส่ วนร้อยละ 87.82 เป็ นร้อยละ 93.09
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนเกิ นกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจานวน
606 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เป็ นจานวนเงิน 14 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั ไว้ท์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จากสัดส่ วนร้อยละ 50.24 เป็ นร้อยละ 87.82 และบริ ษทั บิ๊ กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) จากสัดส่ วนร้อยละ 99.85 เป็ นร้อยละ 99.96
ส่ วนเกินทุนจากการบริ จาค
ส่ วนเกิ นทุ นจากการบริ จาคจานวนเงิ น 37 ล้านบาท เป็ นเงิ นที่ ได้รับจากกรรมการบริ ษทั ที่ ได้กาไรจากการจาหน่ าย
หุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ในปี 2537 จานวน 397,104 หุ น้ ที่เหลือจากการจองซื้ อและจาหน่ายต่อประชาชนทัว่ ไป
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนเกินทุนจากการบริ จาคนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หมดอายุจานวน 89 ล้านบาท
ซึ่ งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท เกิดจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หมดอายุจานวน 84 ล้านบาท
ซึ่ งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เป็ นจานวนเงิน 71 ล้านบาท เกิดจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หมดอายุ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่ วนเกินทุนจากการจาหน่ ายหุ้นของบริ ษทั ที่ถอื โดยบริ ษทั ย่ อย
ส่ วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ น้ ของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อยจานวน 32 ล้านบาท ได้แสดงไว้ภายใต้ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวมตามแนวทางปฏิบตั ิสาหรับหุ น้ ซื้ อคืน และจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
27. ทุนสำรอง
ทุนสารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไรและ/หรื อ กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสารองเพือ่ ขยายกิจการ
สารองเพื่อขยายกิ จการประกอบด้วยสารองภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ จดั สรรขึ้ น เพื่อใช้ในการขยายธุ รกิ จของ
กลุ่มบริ ษทั ในอนาคต สารองเพื่อขยายกิจการนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิ นแสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ประกอบด้วยผลต่ างจากการแปลงค่ าทั้งหมด
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ก าไร (ขาดทุ น ) จากเครื่ อ งมื อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งกระแสเงิ น สดในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ประกอบด้ว ยส่ ว น
ที่ มีประสิ ทธิ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงในมูลค่ า ยุติ ธรรมของตราสารอนุ พ นั ธ์ ซ่ ึ งถูกกาหนดและเข้าเงื่ อ นไข
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
28.

รำยได้
กลุ่มกิ จการจาแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ ลูกค้าตามสายผลิ ตภัณฑ์หลักซึ่ งสอดคล้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมู ลรายได้แยกตามส่ วนงานที่ รายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 เรื่ อง
“ส่ วนงานดาเนินงาน” (ดูหมายเหตุขอ้ 29) และจาแนกตามช่วงเวลาแห่ งการรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งและ
ตลอดช่วงเวลาดังนี้
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำยได้ตำมส่ วนงำน
สิ นค้าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์

งบกำรเงินรวม
11,491,359

-

สิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
สิ นค้าและบริ การทางการค้าปลีกสมัยใหม่
กลุ่มธุรกิจอื่น
รวม

8,867,694
5,150,371
6,439,650
5,304,370
8,534,295
111,080,714
1,140,902
158,009,355

ช่ วงเวลำแห่ งกำรรับรู้ รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลา
รวม

157,229,611
779,744
158,009,355

12,932,584
169,624
13,102,208

สิ นค้าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค

-

บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว
บรรจุภณ
ั ฑ์
กระป๋ อง
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอุปโภค
ธุรกิจต่างประเทศ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5,374,011
6,092,628
1,615,219
20,350
13,102,208

ตามตารางข้างต้น รายได้ที่จาแนกตามช่วงเวลาแห่ งการรับรู ้รายได้ประเภทตลอดช่วงเวลาแสดงถึงยอดรวมของ
ราคาของรายการซึ่ งถูกปันส่ วนให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่สาเร็ จแต่เพียงบางส่ วน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
29. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จ รู ปแบบหลักในการรายงานส่ วนงานธุ รกิ จ
พิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิ นภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์
ในการกาหนดส่ วนงาน
นโยบายการบัญชีสาหรับส่ วนงานดาเนินงานเป็ นไปตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กรายการขายและโอนระหว่างส่ วนงานเช่ นเดี ยวกับการขายและโอนให้แก่ บุคคลภายนอก
ซึ่ งเป็ นไปตามราคาตลาดปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1

สิ นค้าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์

ส่ วนงาน 2

สิ นค้าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค

ส่ วนงาน 3

สิ นค้าและบริ การทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ส่ วนงาน 4 สิ นค้าและบริ การทางการค้าปลีกสมัยใหม่
อื่ นๆ

กลุ่มธุ รกิ จอื่น

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากการขายและให้บริ การกับลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวม

26,920.5

2,778.3
(96.6)
2,681.7

20,359.8
25.3
142.5
20,527.6

13,245.4

1,475.2
(73.2)
1,402.0

18,896.0
35.9
118.4
19,050.3

ส่ วนงำน 2

9,780.5

1,110.8
(74.1)
1,036.7

8,843.1
46.5
190.9
9,080.5

ส่ วนงำน 3

272,475.0

8,431.6
(334.0)
8,097.6

111,388.9
28.9
15,486.3
126,904.1

2562
ส่ วนงำน 4

15,605.6

4,296.2
(4,911.5)
(615.3)

1,297.4
445.4
5,115.4
6,858.2

อื่นๆ

(12,222.6)

(4,398.5)
518.5

(2,775.8)
(518.5)
(5,089.4)

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ ำงส่ วนงำน

325,804.4

(128.3)
(820.3)
7,774.1

13,693.6
(4,970.9)
8,722.7

158,009.4
63.5
15,964.1
174,037.0

รวม

26,333.2

3,330.7
(185.1)
3,145.6

21,093.2
5.2
74.5
21,172.9

ส่ วนงำน 1

12,508.8

1,285.6
(63.3)
1,222.3

17,694.4
17.5
221.8
17,933.7

ส่ วนงำน 2

10,011.4

1,109.0
(60.1)
1,048.9

8,421.6
14.3
68.5
8,504.4

ส่ วนงำน 3
(ปรับปรุงใหม่ )

269,385.9(1)

7,843.4
(335.1)
7,508.3

109,847.0
9.9
15,177.9
125,034.8

2561
ส่ วนงำน 4

22,215.9(1)

37,625.4
(4,513.7)
33,111.7

1,686.6
419.5
38,389.2
40,495.3

อื่นๆ

(16,395.2)

(37,433.8)
438.0

(2,601.2)
(438.0)
(37,905.5)

324,060.0

(110.3)
(1,646.8)
7,283.9

13,760.3
(4,719.3)
9,041.0

156,141.6
28.4
16,026.4
172,196.4

รำยกำรตัดบัญชี
รวม
ระหว่ ำงส่ วนงำน (ปรับปรุงใหม่ )

หน่ วย : ล้ ำนบำท
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หนี้สินรวมของส่ วนงาน
7,957.4
4,347.4
4,214.1
49,979.8
151,510.2
(11,940.6) 206,068.3
6,779.8
4,735.1
4,670.3
50,057.1(1) 158,960.7(1)
(16,916.7)
208,286.3
(1) ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงการนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน ดังนั้น สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอข้อมูลทางการเงิน
จาแนกตามส่ วนงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน

ผลรวมของกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน
ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลรวมของกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้

ส่ วนงำน 1

งบกำรเงินรวม

ส่ วนงานดาเนิ นงานจาแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1,357.2

1,698.4

ส่ วนงำน 1

1,066.0

452.9

ส่ วนงำน 2

33.0

87.2

ส่ วนงำน 3

6,709.5

5,255.3

2562
ส่ วนงำน 4

158.9

159.0

อื่นๆ

(13.4)

(0.7)

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ ำงส่ วนงำน
1,656.3
1,778.5

9,311.2

ส่ วนงำน 1

7,652.1

รวม

งบกำรเงินรวม

163,827.7

273,121.3

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน(1)
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(1) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ไม่รวมเงินลงทุน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,613.2

13,186.1

ภำยใน
ประเทศ

93.0

(2,976.8)

2562
ภำยนอก
รำยกำรตัดบัญชี
ประเทศ
ระหว่ำงส่ วนงำน

271,649.8

162,584.3

174,037.0

276,827.5

ภำยใน
ประเทศ

40.0

67.1

ส่ วนงำน 3

งบกำรเงินรวม

369.6

480.5

ส่ วนงำน 2

รวม

ส่ วนงานดาเนินงานจาแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

การเพิม่ ขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ของส่ วนงาน

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงานอื่น

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

199.5

180.4

อื่นๆ

3,813.5

12,238.2

93.0

(2,626.1)

9,219.9

7,555.8

รวม

275,556.3

172,196.4

รวม

หน่ วย : ล้ำนบำท

(8.7)

(0.7)

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ ำงส่ วนงำน

2561
ภำยนอก
รำยกำรตัดบัญชี
ประเทศ
ระหว่ำงส่ วนงำน

6,841.0

5,172.2

2561
ส่ วนงำน 4

หน่ วย : ล้ ำนบำท
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
30.

รำยได้ อนื่
รายได้อื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค่านายหน้า
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รายได้จากการปั นส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารจัดการ
รายได้ค่าโฆษณา
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
2561
268,963
12,383,126 11,983,809
73,576
115,098

5

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,422
394,113
93,397
95,949
83
36

11,383

9,687

3,005

3,392

34,495
2,731,721
711,320
15,945,621

111,427
2,737,181
785,507
16,011,672

968,817
4,520
1,071,244

855,186
3,736
1,352,412
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
31.

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสารองบาเหน็จพนักงาน
เงินสารองโครงการผลประโยชน์อื่น
อื่นๆ

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสารองบาเหน็จพนักงาน
เงินสารองโครงการผลประโยชน์อื่น
อื่นๆ
รวมค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

89,781
2,172
1,774
6,623
50
100,400

84,428
3,109
853
3,629
50
92,069

89,781
2,172
1,774
6,623
50
100,400

84,428
3,109
853
3,629
50
92,069

12,594,799
342,474
459,115
98,081
557,448
14,051,917
14,152,317

11,301,446
326,934
152,870
84,148
506,284
12,371,682
12,463,751

1,032,612
42,000
55,097
14,705
28,558
1,172,972
1,273,372

932,354
37,541
19,650
40,824
86,506
1,116,875
1,208,944

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดื อน
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
32.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าที่ซ้ือมาเพื่อขาย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการอาคาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
อื่นๆ
รวม

33.

31

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(285,250)
102,463,302
14,509,812
7,652,081
14,152,317
11,732,660
10,118,487
160,343,409

(1,268,624)
104,080,068
15,304,691
7,555,842
12,463,751
11,515,314
8,784,996
158,436,038

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

56,398
11,078,333
74,550
1,273,372
51,785
7,380
1,182,309
13,724,127

276,163
9,773,211
97,256
1,208,944
61,186
1,848,985
13,265,745

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ปัจจุบนั
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกสูงไป
รวม
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,101,472
1,378
1,102,850

2,021,481
(44,285)
1,977,196

44,715
(4,894)
39,821

40,197
(1,483)
38,714

(282,509)
(282,509)
820,341

(330,461)
(330,461)
1,646,735

30,176
30,176
69,997

3,167
3,167
41,881

20
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบกำรเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สาหรับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบทางภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนทางภาษีสาหรับปี ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้
อื่นๆ
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

20

10

หน่ วย : พันบำท
2561

จานวน
7,774,067
820,341
8,594,408
1,718,881

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

20

จานวน
7,283,922
1,646,735
8,930,657
1,786,131

1,774

5,794

(402,430)
19,094
(178,756)
94,731
(432,953)
820,341

(292,084)
69,653
(218,861)
449,774
(153,672)
1,646,735

18
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
เป็ นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิม่ ขึ้น
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากกิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
อื่นๆ
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

หน่ วย : พันบำท
2561

จานวน

20

4,066,817
69,997
4,136,814
827,363

2

(750,387)
68
(1,259)
(500)
(394)
(4,894)
69,997

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

จานวน

20

3,288,253
41,881
3,330,134
666,027

1

(627,224)
8,638
(1,501)
(2,576)
(1,483)
41,881

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากรฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่า
ด้วยการลดอัตรารัษฏากรซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2559 ให้คงจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยจึ งใช้อ ตั ราภาษี ร้อยละ 20 ในการคานวณค่ าใช้จ่ายภาษี เ งิ นได้
นิ ติบุคคล และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าว
สาหรับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศคานวณภาษีเงิ นได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้นๆ
ในอัต ราร้ อยละ 24 ของกาไรทางภาษี สาหรั บ ประเทศมาเลเซี ย อัต ราร้ อยละ 20 ส าหรั บประเทศเวียดนาม
อัตราร้อยละ 17 สาหรับประเทศสิ งคโปร์ อัตราร้อยละ 16.5 สาหรับประเทศฮ่องกง และอัตราร้อยละ 25 สาหรับ
ประเทศเมียนมา
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากรให้เป็ นสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี 15 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 ซึ่ งมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
(1) ให้ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรั บรายได้จากการให้บริ การด้านบริ หาร ด้านเทคนิ ค การให้บริ การ
สนับสนุนที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) ให้ลดอัตราภาษี เ งิ นได้นิติ บุคคลและคงจัดเก็บ ในอัตราร้ อยละ 10 สาหรั บรายได้จากให้บริ การด้า น
บริ หาร ด้านเทคนิ ค การให้บริ การสนับสนุ นที่ ได้รับ จากวิสาหกิ จในเครื อที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายไทย
เฉพาะที่มีจานวนรวมกันไม่เกินกว่ารายได้ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) ให้ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรั บรายได้จากการจัดซื้ อและขายสิ นค้าในต่ างประเทศ โดยสิ นค้า
ดังกล่าวมิได้ถกู นาเข้ามาในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 686) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้นไป โดยพระราชกฤษฎี กาฉบับนี้ กาหนดให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ขา้ งต้นแก่
สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ สาหรับรายได้ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากรให้เป็ นศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศ โดย
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี 15 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2576 ซึ่ งมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่สาคัญ ดังนี้
(1) ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
(1.1) ร้อยละ 8 ของกาไรสุ ทธิ เฉพาะศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางระหว่าง
ประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ผรู ้ ับในประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่า 60 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(1.2) ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ เฉพาะศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางระหว่าง
ประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ผรู ้ ับในประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(1.3) ร้อยละ 3 ของกาไรสุ ทธิ เฉพาะศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศที่มีรายจ่ายของกิจการศูนย์กลางระหว่าง
ประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ผรู ้ ับในประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่า 600 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(2) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศสาหรับรายได้จากเงินปั นผลที่ได้รับจาก
วิสาหกิจในเครื อ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
34. สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษและประโยชน์จากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังต่อไปนี้
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขที่สำคัญ

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
1541(2)/2547
การผลิตกระดาษอนามัย (ก) ให้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี สาหรั บเครื่ อ งจัก รที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ท่ีได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จาก
การประกอบกิ จการนั้น ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นต้องมีมูลค่า
ไม่ เ กิ น จ านวน 1,207 ล้า นบาท ทั้ง นี้ จะเปลี่ ย นตามจ านวนเงิ น ลงทุ น
โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นที่ แ ท้จ ริ ง ในวัน เปิ ดด าเนิ น การ
ตามโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข) (หมดอายุก ารได้รับสิ ทธิ ต้ งั แต่ วนั ที่
19 กรกฎาคม 2561) และ
(ง) ได้รั บอนุ ญาตให้ หั กค่ าขนส่ ง ค่ าไฟฟ้ าและค่ าน้ าประปาเป็ น 2 เท่ า ของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
1875(2)/2547
การผลิตเยื่อกระดาษ
(ก) ให้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี สาหรั บเครื่ อ งจัก รที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547
โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รั บ การยกเว้นภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บก าไรสุ ทธิ ที่ ได้ จ ากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ มรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น
ต้องมี มูลค่าไม่ เกิ นจานวน 468 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเปลี่ ยนตามจานวนเงิ น
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริ งในวันเปิ ดดาเนิ นการ
ตามโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มมีกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าประปาเป็ น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขที่สำคัญ

บริษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด (ต่อ)
2398(2)/2557
การผลิตกระดาษอนามัย (ก) ให้ ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าและภาษี ส าหรั บ เครื่ อ งจัก รที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รั บ ลดหย่อ นอากรขาเข้า ร้ อ ยละ 75 ส าหรั บ การน าเข้า วัต ถุ ดิ บ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้ รั บการยกเว้นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ทธิ ที่ ได้ จากการ
ประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น
ต้องมีมูลค่าไม่เกิ นจานวน 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเปลี่ยนตามจานวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริ งในวันเปิ ดดาเนิ นการ
ตามโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
(ง) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มมีกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ค) และ
(จ) ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าประปาเป็ น 2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่ าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ วนั ที่ เ ริ่ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิจการ
บริษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จำกัด
1021(2)/2556
การผลิตฝากระป๋ อง
ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 อลูมิเนียมประเภท 4.3
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
(มีผลบังคับใช้ต้งั แต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2555) โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วน
โลหะ

(ก) ให้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี ส าหรั บเครื่ อ งจัก รที่ ได้รับ อนุ ม ัติ
โดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ ม มี ก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เ ริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น อย่างไรก็ตามภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
ที่ ได้รับ ยกเว้น จะต้องรวมกันไม่เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุน ไม่ รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และ
(ค) ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลมี ก าหนดเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี นั บ แต่ ว ัน พ้น ก าหนดเวลานั้ น
(หมดอายุการได้รับสิ ทธิ ต้ งั แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม

บริษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จำกัด (ต่อ)
1540(2)/2556
การผลิตกระป๋ อง
ลงวันที่ 11 เมษายน 2556
อลูมิเนียมและฝากระป๋ อง
(มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
อลูมิเนียมประเภท 4.3
วันที่ 13 มีนาคม 2556)
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ

1389(2)/2558
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
(มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558)

การผลิตฝากระป๋ อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วน
โลหะ

58-2166-0-00-1-0
ลงวันที่ 9 กันยายน 2558
(มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558)

การผลิตตัวกระป๋ อง
อลูมิเนียมประเภท 4.3
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ รวมทั้งชิ้นส่ วน
โลหะ

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขที่สำคัญ

(ก) ให้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษี ส าหรั บ เครื่ อ งจัก รที่ ได้รับ อนุ ม ัติ
โดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่เ ริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ ได้รับยกเว้น จะต้องรวมกัน ไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และ
(ค) ในกรณี ที่ประกอบกิจการขาดทุนในช่วงเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้
นิ ติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ ได้รับ ยกเว้น จะต้องรวมกัน ไม่เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และ
(ค) ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุน ในช่ วงเวลาได้รับ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้
นิ ติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิ โดย
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิ จการนั้น อย่างไรก็ ตาม ภาษี เ งิ น ได้นิ ติบุค คลที่ ไ ด้รั บ
ยกเว้น จะต้องรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่ รวมค่าที่ ดินและ
ทุนหมุนเวียน
(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มมี ก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่
วันที่สิ้นสุดสิ ทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
(ง) ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่

ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม

บริษทั ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด
1903(2)/2555
การผลิตขวดแก้ว
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

2050(2)/2556
การผลิตขวดแก้ว
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขที่สำคัญ

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อส่ งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประกอบกิ จการที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้
จากการประกอบกิ จการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อส่ งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิ จการ ที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม
ค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนมี กาหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลานั้นไป
หักออกจากก าไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่ ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม
บริษทั ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด (ต่อ)
2241(2)/2557
การผลิตขวดแก้ว
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557

2242(2)/2557
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557

การผลิตขวดแก้ว

สิทธิประโยชน์ และเงือ่ นไขที่สำคัญ

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการ ที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ ดิ น และทุ นหมุนเวียนมี ก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไป
หักออกจากก าไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิ จการ ที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม
ค่ า ที่ ดิ น และทุ นหมุ นเวียนมี ก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้ จาก
การประกอบกิจการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานั้น
ไปหักออกจากก าไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
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งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่ ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม
บริษทั ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด (ต่อ)
2243(2)/2557
การผลิตขวดแก้ว
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557

สิทธิประโยชน์ และเงือ่ นไขที่สำคัญ

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
เพื่อส่ งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิ จการที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ ดิ นและทุ น หมุ น เวี ย นมี ก าหนดเวลา 7 ปี นั บ แต่ ว ั น ที่ เ ริ่ มมี ร ายได้
จากการประกอบกิ จการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้ นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

61-0504-1-04-1-0
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 การผลิตเพื่อการใช้
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นาเข้ามา
พลังงานทดแทน
เพื่อส่ งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
ตามบัตรส่งเสริ มเลขที่
(ค) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ากการ
2089(2)/2548 ลงวันที่
ประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเพื่อ
1 ธันวาคม 2548
ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ นหมุ นเวี ยนมี
กาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่ งเสริ ม
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ นได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บัตรส่ งเสริมเลขที่ / ลงวันที่ ลักษณะของกิจกรรม
ที่ได้รับกำรส่ งเสริม

สิทธิประโยชน์ และเงือ่ นไขที่สำคัญ

บริษทั ไทย เดลี่ เฮลท์ แคร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั ไทย แดรี่ จำกัด)
1683(2)/2550
การผลิตนมเปรี้ ยวและ (ก)
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 โยเกิร์ต ประเภท 1.11
กิจการผลิตหรื อถนอม (ข)
อาหารหรื อสิ่ งปรุ งแต่ง
อาหารโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย (ยกเว้นการ
ผลิตน้ าดื่ม ลูกอม และ (ค)
ไอศกรี ม)

บริษทั อุตสำหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหำชน)
61-1456-1-04-1-0
การปรับปรุ ง
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ประสิ ทธิภาพการผลิต
เพื่อการใช้พลังงาน
ทดแทน

ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ าก
การประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้ นในช่ วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น
(หมดอายุการได้รับสิ ทธิต้ งั แต่วนั ที่ 7 มกราคม 2561)

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นอากรเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุสาหรับการผลิตที่นามาเพื่อ
ส่งกลับออกไป เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
(ค) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเพื่อ
ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ นหมุ นเวี ยนมี
กาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น
(ง) ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในช่ ว งเวลาได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิ ติบุคคลได้รับอนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้ นในช่วงเวลานั้น
ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคล มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น และ
(จ) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับ
เงินปั นผลที่ได้รับมาจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
35. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำนและกำไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุน้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ โดยแสดงการคานวณ ดังนี้
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(พันบาท/พันหุ้น)

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญ
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)

7,278,382
4,004,696
1.8175

6,649,971
3,999,711
1.6626

4,066,817
4,004,696
1.0155

3,288,253
3,999,711
0.8221

กำไรต่ อหุ้นปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ปรับลด

4,004,696
2,026
4,006,722

3,999,711
4,686
4,004,397

4,004,696
2,026
4,006,722

3,999,711
4,686
4,004,397

1.8165

1.6607

1.0150

0.8212

กำไรต่ อหุ้นปรับลด (บำท)

กาไรต่อหุน้ ปรับลดเกิดจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 26.2
36.

เงินปันผล
36.1 ในการประชุ มสามัญประจ าปี ของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัท เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ัติ
การจัด สรรก าไรเป็ นเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ ้ น ละ 0.57 บาท เป็ นจ านวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 2,278 ล้า นบาท
ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น 599 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 13 กันยายน 2560 คงเหลื อการจ่ ายเงิ นปั นผลอี กในอัตราหุ ้นละ 0.42 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น
1,679 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกาไร
จากผลการดาเนิ นงาน 6 เดื อนแรกของปี 2561 เป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 720 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 13 กันยายน 2561

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

149

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
36.2 ในการประชุ มสามัญประจ าปี ของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัท เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ัติ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.73 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 2,922 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
ได้จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น 720 ล้านบาท เมื่ อวันที่
13 กันยายน 2561 คงเหลือการจ่ายเงินปั นผลอีกในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 2,202 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
จากผลการดาเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ น้ ละ 0.18 บาท รวมเป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 721 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 13 กันยายน 2562
37. เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่ างประเทศ และจากการไม่ป ฏิ บ ัติตามข้อกาหนดตามสัญ ญาของคู่ สัญ ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่ มีการถื อ
หรื อใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุ ล
ของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มี
การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ัทคื อ การรั กษาระดับเงิ นทุ นให้ ม ั่นคงเพื่ อรั กษาความเชื่ อมั่นจากนักลงทุ น
เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิ ดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงิ นปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้า นอัตราดอกเบี้ ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ด ในอนาคตของอัต รา
ดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงิ นกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 22) กลุ่มบริ ษทั มีการดูแลความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยมา
โดยตลอด โดยปั จจุ บ ันอัตราดอกเบี้ ยของเงิ นกู้ยื มส่ วนใหญ่ มีอตั ราคงที่ และกลุ่ มบริ ษ ทั สามารถใช้เ ครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิ ดจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งของเงิ นกูย้ ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อกาหนด
อัตราใหม่มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

งบกำรเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือที่ครบกาหนดชาระ
ที่แท้จริ ง
เกินกว่า 5 ปี
ภายในหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
แต่ภายใน 5 ปี

หน่ วย : พันบำท
รวม

1.35 - 6.10
2.25

5,586,107
5,000

-

-

5,586,107
5,000

2.72 - 6.90
2.71 - 3.00

6,368,115
29,918,256

-

-

6,368,115
29,918,256

2.14 - 6.40
2.65 - 4.40

41,877,478

23,792,312
42,921,641
66,713,953

48,889,515
48,889,515

23,792,312
91,811,156
157,480,946
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

งบกำรเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือที่ครบกาหนดชาระ
ที่แท้จริ ง
เกินกว่า 5 ปี
ภายในหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
แต่ภายใน 5 ปี

หน่ วย : พันบำท
รวม

1.50 - 7.63
2.25

9,788,367
5,000

-

-

9,788,367
5,000

2.50 - 7.00
2.34 - 2.55

7,795,277
38,193,306

-

-

7,795,277
38,193,306

2.67 - 7.00
2.69 - 4.40

55,781,950

20,165,553
49,852,277
70,017,830

33,906,119
33,906,119

20,165,553
83,758,396
159,705,899

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือที่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่า 5 ปี
ภายในหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

หน่ วย : พันบำท
รวม

1.35 - 1.38
2.25 - 3.20

3,405,000
1,729,063

-

-

3,405,000
1,729,063

2.72 - 3.10
2.71 - 3.00

6,016,600
29,918,256

-

-

6,016,600
29,918,256

2.14 - 3.20
2.65 - 4.40

41,068,919

23,516,800
42,921,641
66,438,441

48,889,515
48,889,515

23,516,800
91,811,156
156,396,875
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือที่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่า 5 ปี
ภายในหนึ่งปี
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

หน่ วย : พันบำท
รวม

1.75 - 2.07
2.25 - 2.97

7,750,000
1,090,015

-

-

7,750,000
1,090,015

2.73 - 3.10
2.34 - 2.55

7,366,600
38,193,306

-

-

7,366,600
38,193,306

2.67 - 3.20
2.69 - 4.40

54,399,921

19,798,400
49,852,277
69,650,677

33,906,119
33,906,119

19,798,400
83,758,396
157,956,717

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้า
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ณ วันที่ รายงานเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้องกับรายการซื้ อและขายสิ นค้าที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศในงวดถัดไป
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
อันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และภาระผูกพันที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ที่มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง

88,868
242,019
(1,262,163)
(22,203)
(953,479)

87,381
445,412
(1,176,144)
(74,404)
(717,755)

502
8,703
(89,617)
(9,869)
(90,281)

429
16,196
(172,694)
(3,710)
(159,779)

ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น

(2,149,137)
269,254
(2,833,362)

(2,293,946)
665,945
(2,345,756)

(271,277)
(361,558)

(356,197)
(515,976)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

2,600,897
(3,595)
(236,060)

1,880,897
(17,615)
(482,474)

82,969
(278,589)

108,622
(407,354)

(131)
(131)

(3,122)
(3,122)

ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น

(4,780)
(4,911)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

2,397
(2,514)

สกุลเงินเยนญี่ปนุ่
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง

-

-

(12,311)
(15,433)

(4,326)
(4,326)

(9,764)
(9,764)

2,565
(12,868)

(4,326)

(9,764)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

สกุลเงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง

งบกำรเงินรวม
2562
2561

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

59
6,964
(41,925)
(34,902)

71
6,221
(137,550)
(131,258)

6,964
(7,311)
(347)

6,221
(42,020)
(35,799)

ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น

(319,359)
(354,261)

(766,342)
(897,600)

(30,980)
(31,327)

(84,336)
(120,135)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

360,940
6,679

856,582
(41,018)

2,859
(28,468)

8,809
(111,326)

สกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง

6,848
3,560
(2,784)
(1,192)
6,432

5,004
10,255
(50,046)
(1,497)
(36,284)

(282)
(282)

(505)
(300)
(805)

ประมาณการยอดซื้อสิ นค้า
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น

(8,610)
(2,178)

(5,680)
(41,964)

(7,284)
(7,566)

(4,099)
(4,904)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

6,038
3,860

10,631
(31,333)

(7,566)

(4,904)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561

สกุลเงินเวียดนามดอง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

9,660
927,441
(1,180,183)
(45,509)
(82,992)
(371,583)
(371,583)

15,544
835,975
(1,128,927)
(43,230)
(58,240)
(378,878)
(378,878)

สกุลเงินต่ างประเทศอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินทีม่ คี วำมเสี่ยง

33,964
1,949
(36,780)
(211)
(1,078)

ประมาณการยอดซื้อ
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

966

-

66

966
966

66
66

37,366
3,532
(55,851)
(2,986)
(17,939)

(4,744)
(11)
(4,755)

(6,033)
(27)
(6,060)

(18,603)
(19,681)

(32,272)
(50,211)

(3,972)
(8,727)

(7,834)
(13,894)

3,361
(16,320)

13,401
(36,810)

2,419
(6,308)

(13,894)
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในการบริ หารความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ ย
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินดังนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สกุลเงิน
สั ญญำซื้อเงินตรำต่ ำงประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
ดอลลาร์สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์ฟรังก์
หยวน
รวม
สั ญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
รวม

งบกำรเงินรวม

จานวน
เงินตรา อัตราถัวเฉลี่ย มูลค่าตาม
ต่างประเทศ ตามสัญญา
สัญญา
(บาท)
86,613
8,675
11
10,646
271
17
560

30.14
0.28
39.04
34.85
22.26
30.61
4.31

2,610,215
2,404
416
370,991
6,024
514
2,417
2,992,981

120

30.04

3,606
3,606

หน่ วย : พัน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวน
เงินตรา อัตราถัวเฉลี่ย มูลค่าตาม
ต่างประเทศ ตามสัญญา
สัญญา
(บาท)
2,763
85
560

30.19
33.81
4.31

83,428
2,870
2,417
88,715

-

-

-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สกุลเงิน
สั ญญำซื้อเงินตรำต่ ำงประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
ดอลลาร์สิงคโปร์
รวม
สั ญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
รวม

งบกำรเงินรวม

จานวน
เงินตรา อัตราถัวเฉลี่ย มูลค่าตาม
ต่างประเทศ ตามสัญญา
สัญญา
(บาท)
58,372
8,730
326
22,994
466

32.35
0.29
41.38
38.31
23.80

1,888,186
2,529
13,491
880,994
11,090
2,796,290

538

32.57

17,524
17,524

หน่ วย : พัน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวน
เงินตรา อัตราถัวเฉลี่ย มูลค่าตาม
ต่างประเทศ ตามสัญญา
สัญญา
(บาท)
3,353
237
-

32.56
37.45
-

109,179
8,868
118,047

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 38
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คื อความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่ อนไข
ที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุ มความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวโดยสม่า เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญ
จากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิ นสด
ลดลง
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
38. กำรกำหนดมูลค่ ำยุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กาหนดให้มีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ ายุติธรรมถูกกาหนดโดยวิ ธีต่อไปนี้ โดยข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับสมมติ ฐานในการกาหนดมูลค่ ายุติธรรมถู ก
เปิ ดเผยในหมายเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินและหนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรม
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบกำรเงินรวม
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)
-
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หนี้สินทางการเงิน
1. สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

19,498

21,924

2.

80,787

-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)

ลำดับชั้น
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม

-

-

ลาดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ น สดในอนาคตประมาณจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญาซึ่ งคิดลด
ด้วยอัตราที่เกี่ยวข้องกับตลาด

468

616

ลาดับ 2

-

ลาดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ น สดในอนาคตประมาณจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญาซึ่ งคิดลด
ด้วยอัตราที่เกี่ยวข้องกับตลาด
ประมาณการกระแสเงิ น สดคิ ด ลดสุ ท ธิ จ าก
กระแสเงิ นสดที่ จ ะจ่ า ยในอนาคตและกระแส
เงินสดที่จะรับในอนาคตปรับปรุ งด้วยเส้นอัตรา
ผลตอบแทน (yield curve) ที่สงั เกตได้

80,787

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นข้างต้น แสดงเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่นและหนี้ สิน
ทางการเงินหมุนเวียนอื่นตามลาดับ ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินและหนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตารางต่ อไปนี้ แ สดงการวิ เ คราะห์ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ ไ ม่ ไ ด้ว ดั ด้ว ยมูลค่ า ยุติ ธ รรม
ตามลาดับของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

2562

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

งบกำรเงินรวม
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

หน่ วย : พันบำท

2561

มูลค่ ำ
ลำดับชั้น
ยุตธิ รรม มูลค่ ำยุตธิ รรม

6,062,073 6,062,073
283,889 283,889
14,477,152 14,477,152
113,577 136,176

5,709,686 5,709,686 ลาดับ 3
568,417
568,417 ลาดับ 3
15,692,472 15,692,472 ลาดับ 3
15,300
15,300 ลาดับ 3
114,577
128,424 ลาดับ 2 และ 3

5,586,107 5,586,107
32,929,754 32,929,754

9,788,367 9,788,367
33,282,630 33,282,630

ลาดับ 3
ลาดับ 3

6,368,115 6,368,115
29,918,256 29,918,256

7,795,277 7,795,277
38,193,306 38,193,306

ลาดับ 3
ลาดับ 3

18,669
18,669
5,000
5,000
23,792,312 23,964,681
91,811,156 96,259,809

16,088
16,088
5,000
5,000
20,165,553 20,008,591
83,758,396 85,054,889

ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 2

174,871

174,871

184,455

184,455

ลาดับ 3
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

หน่ วย : พันบำท
2561

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ ำ
ลำดับชั้น
ยุตธิ รรม มูลค่ ำยุตธิ รรม

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
98,819
98,819
116,120
116,120
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
10,637,214 10,637,214 7,048,959 7,048,959
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,310,666 10,310,666 143,926,156 143,926,156
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
261,000
261,000
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 130,135,430 129,414,544
261,000
259,293
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

3,405,000
4,064,182

3,405,000
4,064,182

6,016,600 6,016,600
29,918,256 29,918,256
1,729,063 1,729,063
23,516,800 23,685,011
91,811,156 96,259,809

7,750,000
3,775,232

ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3

7,750,000
3,775,232

ลาดับ 3
ลาดับ 3

7,366,600 7,366,600
38,193,306 38,193,306
1,090,015 1,090,015
19,798,400 19,636,291
83,758,396 85,054,889

ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 3
ลาดับ 2

วิธีการที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีมูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานอย่างมีสาระสาคัญ โดยเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่คานวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอัตราต้นทุนการกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะยาวและหุ ้นกูท้ ี่ ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน และหนี้ สินหมุ นเวียนอื่ นๆ มี ราคาตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงานของหนี้ สินทางการเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นเหล่านี้ จะครบกาหนด
ในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่คานวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิ ดลด
ด้วยอัตราต้นทุนการกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั สาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
มีมลู ค่ายุติธรรม โดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูถ้ ือตามราคาตลาดของหุน้ กู้ ณ วันที่รายงาน
39.

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
39.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน

สัญญาที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
606,468
1,178,641
1,785,109

32,601
1,545,164
1,577,765

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
228,246
228,246

-

39.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่ยกเลิกไม่ได้
1)

กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงิ นขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญา
ให้บริ การที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี้

ภายในหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,654,504
1,526,044
4,729,834
3,919,368
13,675,057
7,097,973
20,059,395
12,543,385

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
2)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าที่ ดิ นกับบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ ง สัญญาเช่ ามี ระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่ ว นั ที่
17 กรกฎาคม 2548 โดยต้องจ่ ายค่ าเช่ าเป็ นรายปี ในอัตราที่ กาหนดในสั ญญา โดยค านวณอัตรา
ค่าเช่ าจากมูลค่าที่ ดินเริ่ มแรกคูณด้วยอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูส้ าหรับลูกหนี้ ช้ นั ดี ของ
ธนาคารพาณิ ชย์

3)

กลุม่ บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั แห่งหนึ่ งเพื่อสร้างศูนย์การค้าในประเทศกัมพูชา สัญญา
เช่ามีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2562 และต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี โดยคานวณจาก
มูลค่าขาย

4)

กลุ่ มบริ ษทั ได้ท าบันทึ กความเข้า ใจกับบริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ งเพื่ อเช่ า อาคารศู นย์การค้า ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดศูนย์การค้า
และต่อไปอีก 20 ปี และต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี โดยคานวณจากมูลค่าขาย

39.3 ภาระผูกพันค่าสิ ทธิ ทางเทคโนโลยีกบั กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาสิ ทธิ ทางเทคโนโลยีกบั กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่ งหนึ่ ง มีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 โดยตกลงจ่ายค่าสิ ทธิ รายปี
จานวน 210,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ สาหรั บปี แรก จานวน 290,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ สาหรั บปี ที่ สอง และ
จานวน 450,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สาหรับปี ที่ สามเป็ นต้นไป และสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีกจนกว่า
จะมีการทาสัญญาฉบับใหม่
บริ ษทั ย่อยทางตรงแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาสิ ทธิ ทางเทคโนโลยีกบั กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยตกลง
จ่ายค่าสิ ทธิ รายปี จานวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
และนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าสิ ทธิ รายปี
ขั้นต่าตามข้อตกลงในสัญญาและปรับเพิ่มขึ้นตามจานวนที่ผลิตและขายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ภาระผูกพันของค่าสิ ทธิ ทางเทคโนโลยี มีดงั นี้

ค่ าสิทธิรายปี ขั้นต่า
ภายในหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
320,000
640,000
960,000

320,000
960,000
1,280,000

-

-
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บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
39.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับกิ จการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน ประเภทคาสั่งซื้ อที่ ผูข้ ายสิ นค้าตกลงแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิ นรวม 45 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ และ 156 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนรวม 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2 ล้านยูโร และ 425 ล้านบาท)
39.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านการบริ หารงานและการจัดการเกี่ยวกับสิ นค้ากับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่ ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว โดยคานวณจาก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าบริ หารงานในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
39.6 ภาระผูกพันอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาหรับซื้อสินค้า
และวัสดุที่ยงั ไม่ได้ใช้
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
409,089
596,118
1,005,207

535,026
585,712
1,120,738

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
11,280
386,798
398,078

25,836
265,422
291,258

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังไม่ได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงิ นรวม
65,611 ล้านบาท และ 34,409 ล้านบาท ตามลาดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 73,006 ล้านบาท
และ 23,968 ล้านบาท ตามลาดับ)
40.

คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้ถูกฟ้ องร้องโดยนิติบุคคลอื่น
ให้เป็ นจาเลยร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาซื้ อขายและคดีอื่นๆ โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจากกลุ่มบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว ในขณะนี้คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั ย่อยยังถูกฟ้ องร้องจาก
บุคคลภายนอกจานวนหนึ่ ง ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินระยะสั้นสาหรับคดี ฟ้องร้องดังกล่าว
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว โดยกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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41.

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท
รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ อกาไรสุ ทธิ กาไรเบ็ดเสร็ จรวมและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นตามที่ ได้รายงานไว้
การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
บัตรกานัลคงค้าง

42.

กำรแสดงรำยกำรทีแ่ สดงไว้ เดิม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

จัดประเภทใหม่
เจ้าหนี้อื่น

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
227,126

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
42.1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เพิ่มอีกจานวน 36,000 หุ ้น และ 1,700 หุ ้น
ตามลาดับ มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนที่ ออกและชาระแล้วทั้งสิ้ น 4,006,877,599 บาท ทั้งนี้
เป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ ออกและเสนอขายให้แก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
42.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติในเรื่ องดังต่อไปนี้
42.2.1 เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2562 ในอัตราหุ น้ ละ 0.91 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่
13 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้ นปี หุ น้ ละ 0.73 บาท
42.2.2

43.

เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยตาม
โครงการ Employee Stock Option Program 2018 (“โครงการ BJC ESOP 2018”) ครั้ งที่ 3
จานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย

กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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รายการระหว่ างกัน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษัทมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ตามที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยรายการธุรกิจที่สาคัญ พร้ อม
รายละเอียดของรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. รายการรายได้
1.1 รายการรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

583

737 บริษัทฯ ขายสินค้ าและบริการ
ให้ กบั บริษัทย่อย
โดยราคาซื ้อขายกาหนดโดย
บวกกาไรจากต้ นทุนการได้ มา
ของสินค้ าและบริการนัน้

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

6,873

6,652

"

307

3,456

"

6,515

5,297

"

3

67

"

271,375

459,719

"

84,054

214,512

"

3

"

86,100

238,910

"

895

4,354

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
9. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
10. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
11. BJC Cellox (Vietnam)

ตัวแทนจาหน่าย

Company Limited

บริษัทย่อยทางอ้ อม

-

217 บริษัทฯ ขายสินค้ าและบริการ

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ให้ กบั บริษัทย่อย
โดยราคาซื ้อขายกาหนดโดย
บวกกาไรจากต้ นทุนการได้ มา
ของสินค้ าและบริการนัน้

12. บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติ ้ง
13. บจ. คอสม่า เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุ บริษัทย่อยทางอ้ อม
การแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

403,603

391,642

"

13,337

33,278

"

116,701

154,983

"

3,412

3,233

"

3,626

2,283

"

144

5,584

"

1,255

2,236

"

845

2,379

"

38

"

4,436

3,549

"

2,569

23,140

"

1,273,738

1,378,343

"

ทางการแพทย์
14. บจ. คอสม่า เทรดดิ ้ง

15. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทางอ้ อม

ทางการแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
16. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

18. Thai Corp International

ตัวแทนจาหน่าย

(Vietnam) Company Limited

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

19. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
20. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
21. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

22. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

23. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
24. Phu Thai Group Joint Stock จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและ บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
Company

บริโภค

-

2,090 บริษัทฯ ขายสินค้ าและบริการ

ทางอ้ อม

ให้ กบั บริษัทย่อย

ถือหุ้นร้ อยละ 64.55

โดยราคาซื ้อขายกาหนดโดย
บวกกาไรจากต้ นทุนการได้ มา
ของสินค้ าและบริการนัน้

25. บจ. บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ บริการจัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์

บริษัทย่อยทางตรง

2

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

2,280,373

2,936,702

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products Sdn ผลิตภาชนะแก้ ว
Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

16,111

245,170 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

สินค้ าและบริการให้ กบั การ
ร่วมค้ าโดยราคาซื ้อขายกาหนด
โดยบวกกาไรจากต้ นทุนการ
ได้ มาของสินค้ าและบริการนัน้

2. Malaya-Vietnam Glass

ผลิตภาชนะแก้ ว

Limited
3. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส
4. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

337

1,154

"

1,625

947

"

38

-

"

309

-

"

18,420

247,271

ถือหุ้นร้ อยละ 35.00
จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

วินาศภัย
5. บจ. บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ นายหน้ าประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า
ถือหุ้นร้ อยละ 50.98
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. 28 คอมเมอร์เชี่ยล

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

13 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

2. บจ. อนันตศิริพัฒนา

เป็ นผู้จดั การและดูแล
ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และจัดการ
ทรัพย์สิน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

284

308

"
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
3. บจ. เอเชียติ๊กเฮ้ าส์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

385

405 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

4. บจ. อธิ มาตร

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

833

584

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

61

104

"

6. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ บริการซักอบรีด

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

36

"

บจ. แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์)
7. บจ. แอสเสท เวิรด์ รีเทล

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,277

"

8. บจ. ทีซีซี ซินเนอร์จี ้ (เดิมชื่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

91

"

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

43

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31

7

"

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

62

8

"

รับจ้ างบริหารทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกัน

5

68

"

93

478

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5. บจ. เอเชียติ๊ก โฮเต็ล

โรงแรมและภัตตาคาร

คอลเลคชัน่

1,223

บจ. แอสเสท เวิรด์ ซินเนอร์จี ้)
9. บจ. ทีซีซี รีเทล กรุ๊ป (เดิมชื่อ
บจ. แอสเสท เวิรด์ เอสเตท)
10. บจ. นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์
(เดิมชื่อ บจ. เอ ซี เค ริลตี ้)
11. บจ. ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่
(เดิมชื่อ บจ. แอสเสท เวิรด์
แอดไวซ์เซอร์รี่)
12. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13. บจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
- นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
14. บจ. อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

15. บจ. บ้านบึงเวชกิจ

สถานพยาบาล

มีกรรมการร่วมกัน

9,485

10,341

"

413,522

449,304

"

370,134

307,014

"

1,096

4,136

"

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16. บมจ. เบียร์ไทย (1991)

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

17. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

18. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

กระดาษบางปะอิน
19. บจ. เบฟเทค

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติก มีกรรมการร่วมกัน

440

-

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20. บจ. ภักดี ฮอสพิทาลิตี ้

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

123

-

"

21. บจ. เจริญวรรณกิจ

ธุรกิจลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2

"

22. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

70,425

85,635

"

ปลูกอ้ อย

มีกรรมการร่วมกัน

28

45

"

(ประเทศไทย)
23. บจ. คริสตอลลา

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
24. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

26

22 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

25. บจ. ซี เอ ซี

ศูนย์ให้ บริการความรู้ด้าน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

153

112

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,451

2,315

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

103

149

"

การเงินและการลงทุน
26. บจ. ช้ างอินเตอร์เนชัน่ แนล

บริการด้ านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

27. บจ. แคชแวน แมนเนจเม้ นท์

บริการขนส่งและจัดส่ง
สินค้ า

28. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13

16

"

29. บจ. คอนเซพ แลนด์ 9

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

25

"

30. บจ. คอนเซพ แลนด์ 10

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

28

30

"

31. บจ. ซีดบั เบิ ้ลยู ทาวเวอร์

ให้ เช่าพื ้นทีส่ านักงาน และ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,678

1,509

"

2,605

17,350

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

227

169

"

ให้ บริการอาหาร เครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

954

1,436

"

54

81

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

127,914

77,471

"

37. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

37,228

33,052

"

38. F&N Beverages

ผลิตและจาหน่ายอาหาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

161,702

190,198

"

Manufacturing Sdn Bhd
39. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

และเครื่องดื่ม
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

653

643

"

บริหารจัดการ
32. บจ. ธนสินธิ

รับเหมาก่อสร้ างอาคารทุก มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ชนิด

33. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนชัน่ แนล
34. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล
35. บจ. เฟื่ องฟูอนันต์

อย่างครบวงจรภายในศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ิ
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

36. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมและน ้าผลไม้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
40. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

347

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย)

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

41. บจ. โกลเด้ นเวลธ์

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

43

"

4

"

การบริหารจัดการ
42. บจ. แกรนด์ ยู ลิฟวิง่

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

43. บจ. แกรนด์ ยูนิตี ้

บริหารอาคารชุด และรับ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

142

177

"

1,870

2,245

"

1,368

1,368

"

ดิเวลล็อปเม้ นท์

เป็ นทีป่ รึกษาให้ คาแนะนา
พาณิชยกรรม การบริหาร

44. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดีเวลลอปเม้ นท์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

45. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น

อสังหาริมทรัพย์

เวนเจอร์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

46. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 8

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

36

26

"

47. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 7

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

73

105

"

48. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 4

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

206

162

"

49. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 5

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

15

"

50. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 9

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

234

97

"

51. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 12

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

21

22

"

52. บจ. โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์

บริหารช่องทางการจัด

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14

269

"

จาหน่าย
53. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 10

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

6

"

54. บจ. แอสเสท เวิรด์ เวกซ์

ประกอบกิจการตัดเย็บ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

5

"

เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
ซักอบรีดเสื ้อผ้ า และ
เครื่องนุง่ ห่ม
55. บจ. อิมพิเรียล นครราชสีมา

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

358

126

"

56. บจ. อิม โฮเทลส์ แอนด์

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

70

-

"

โฮสเทลส์
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้ อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
57. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

40

142 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

สาธารณูปโภค

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนั ้น

58. บจ. กาญจนสิงขร

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

29

49

"

191

412

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

523

19

"

- คุณหญิ งวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
59. บจ. แก่นขวัญ

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

60. บจ. เกษตรทิพย์ (2010)

ให้ บริการจัดหาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรและปั จจัย
การผลิตอืน่

61. บจ. เกษมทรัพย์สิริ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

3

"

62. บจ. เกษมทรัพย์สิริ 1

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

333

"

63. บจ. ตลาดต่อยอด เออีซี

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

366

"

64. บจ. วัน แบงค็อก
65. บจ. เกษมทรัพย์ภกั ดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

372
170

"
"

66. บจ. แอสเสท เวิรด์

ศูนย์อาหาร ให้ บริการให้ ใช้ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า

-

69

"

67. บจ. ลาสติกา

จาหน่ายยางดิบ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10

-

"

68. บจ. หลักชัยค้ าสุรา

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

45

29

"

69. บจ. แอล อาร์ เค

การเช่าและการดาเนินการ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

29

513

"

17

46

"

ดีเวลลอปเม้ นท์
70. บจ. มงคลสมัย

396
2,178

เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิ งวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

173

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
71. บจ. มีเดีย ฟร้ อนท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

352

502 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

72. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน

87,584

109,638

"

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

73. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้ นท์

ให้ เช่าพื ้นทีจ่ ดั แสดงสินค้ า มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

336

1,402

"

แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
74. บจ. นทีชยั

และนิทรรศการต่าง ๆ
ผลิตสุรา

126

263

"

606

1,102

"

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

75. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกัน

สปอร์ตคลับ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

76. บจ. นากิจการ

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

434

-

"

77. บจ. นาเมือง

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,458

400

"

78. บจ. นาพลัง

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

43

430

"

79. บจ. นาทิพย์

จาหน่ายเครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

103

30

"

แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม
80. บจ. นาธุรกิจ

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,787

-

"

81. บจ. นายุค

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

146

66

"

82. บจ. นารุ่งโรจน์

จาหน่ายสุรา ทีป่ รึกษา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4,078

-

"

เกีย่ วกับแอลกอฮอล์
83. บจ. นิวมัลตี ้ไมน์

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

225

211

"

84. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

534

9,277

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

174
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
85. บจ. โออิชิ เทรดดิ ้ง

ผลิต จาหน่ายส่งอาหาร

มีกรรมการร่วมกัน

3,328

5,089 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

สาเร็จรูป กึง่ สาเร็จรูป

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ

ประเภทอาหารญี่ปนุ่

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

86. บจ. ออฟฟิ ศเวิลด์ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

87. Oknha Mong Port Company ธุรกิจท่าเรือ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65

121

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

(40)

"

16,387

6,190

"

2,311

71

"

6

5

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

50

-

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

50

1,462

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,639

32

"

Limited
88. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

89. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

90. บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย)

จัดจาหน่ายวัสดุและ

มีกรรมการร่วมกัน

บริการจัดซื ้อ จัดจ้ าง

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

91. บจ. ป้อมเจริญ

จาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม

92. บจ. ป้อมโชค

จาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม

93. บจ. ป้อมกิจ

จาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม

94. บจ. ป้อมคลัง

จาหน่ายเครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

170

1,219

"

95. บจ. ป้อมนคร

แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม
จาหน่ายเบียร์และสุรา
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

521

629

"

96. บจ. ป้อมพลัง

จาหน่ายเครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

392

156

"

แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม
97. บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ ผลิตสุรา
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
98. บจ. ปรีดีประภา
ธุรกิจโรงแรม
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

267,181
356

259,830
138

"
"

248

25

"

99. บจ. ป้อมบูรพา

จาหน่ายสุราในประเทศ
และต่างประเทศ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

175

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
100. บจ. ป้อมทิพย์ (2012)

จาหน่ายเบียร์และเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

581

566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

ไม่ผสมแอลกอฮอล์

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

101. บจ. ประมวลผล

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

37

14

"

102. บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 2

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13

78

"

103. บจ. ปากซอง ไฮแลนด์

ธุรกิจกาแฟ

มีกรรมการร่วมกัน

167

396

"

4,243

-

"

123

387

"

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
104. บจ. ภิรมย์สุรางค์

ตัวแทนจาหน่ายเบียร์ สุรา มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
และ เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์

105. บจ. สุรากระทิงแดง (1988)

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

106. บจ. รัชโยธิ น ทาวเวอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

24

"

107. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

26

98

"

108. บจ. รีเทล เวิลด์ 4

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

7

"

109. บจ. เอส.เอส.การสุรา

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

33

1,376

"

15,435

2,332

"

163,151

194,069

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
110. บจ. แสงโสม

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

111. บมจ. เสริมสุข

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

176
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
112. บจ. เซอร์วสิ อัลลายแอนซ์

รับจ้ างบริหารลานจอดรถ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6

25 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

113. บจ. สยามประชาคาร

จัดสรรทีด่ ินและอาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

25

-

"

114. บจ. สีมาธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(325)

391

"

115. บจ. สิริวนา

ธุรกิจลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

-

18

"

-

1,167

"

925

1,638

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
116. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

117. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

118. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน

99

-

"

-

15

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
119. บจ. เอส.พี.เอ็ม อาหารและ
เครื่องดื่ม

ผลิตและจาหน่าย สุรา
เบียร์ โซดา น ้าดื่ม
เครื่องดื่มทุกประเภท

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

177

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
120. บจ. สุราบางยีข่ นั

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

82

481 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

121. บจ. สุราพิเศษทิพราช

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6

18

"

122. บจ. สุรเศรษฐ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

71

"

123. บจ. สาธรทรัพย์สิน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

77

77

"

124. บจ. เอส เอ็ม เจ ซี

การบริหารด้ านอาหารใน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19

31

"

3,120

"

2

"

ดีเวลลอปเม้ นท์

ภัตตาคารและร้ านอาหาร

125. บจ. วรรณเจริญทรัพย์
126. บจ. สิริภกั ดิ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

78

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

127. บจ. สะไปซ์ ออฟ เอเซีย

ร้ านอาหารไทย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

102

131

"

128. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล

รับบริหารอาคารสานักงาน มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6,242

6,342

"

13

80

"

1,400

2,691

"

-

6

"

990

-

"

พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้ นท์

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

129. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่

ถือหุ้นในบริษัทอืน่

เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ

130. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

131. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นที่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

132. บจ. ทีซีซี แลนด์

ขายฝาก จานองจานา รับ

มีกรรมการร่วมกัน

จานา จดทะเบียน รับโอน

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

ทาสัญญานิติกรรมใดๆ

- คุณหญิงวรรณา

เกีย่ วกับสิ่งปลูกสร้ างและ
เอกสิทธิ์ ต่างๆ

สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
133. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

134. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชรู ีโฮเทลส์

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

97

294

"

135. บจ. แวลูโฮเทลส์

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

28

55

"

136. บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิ วาส

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

52

"

137. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31

33

"

138. บจ. ทีซีซีซีแอล วิทยุ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

6

"

139. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2

4

"

140. บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค

ประกอบกิจการ

มีกรรมการร่วมกัน

-

9

"

โรงงานผลิตก๊ าซชีวภาพ

- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
13,010

3,008

"

122

706

"

1

57

"

แอนด์ รีสอร์ท

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
141. บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยเคมี

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

142. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์

ผลิตแอลกอฮอล์

143. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตก๊ าซชีวภาพ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

144. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้ บริการขนส่ง

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

651

257

"

145. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ ้ง จาหน่ายสุรานาเข้ าจาก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

278

-

"

1,197

994

"

ต่างประเทศ
146. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
147. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

5,826,916

5,929,692 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

148. บจ. ถังไม้ โอ๊ คไทย

ผลิตและจาหน่ายถังไม้ โอ๊ ค มีกรรมการร่วมกัน

2

-

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
149. บจ. ไทยดริง้ ค์

ประกอบกิจการผลิต

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

130

118

"

มีกรรมการร่วมกัน

255

189

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

52

-

"

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,148

46

"

66

171

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

503

484

"

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

16,096

13,644

"

784

7,676

"

1,863

2,189

"

จาหน่ายสุรา เบียร์ โซดา
150. บจ. ธนภักดี

ผลิตสุรา

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
151. บจ. อุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี ผลิตน ้าตาลทราย
152. บจ. อุตสาหกรรมน ้าตาล
สุพรรณบุรี

จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

153. บจ. เทพอรุโณทัย

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

154. บจ. ทิพย์กาแพงเพชร
ไบโอเอนเนอยี่
155. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

โรงงานผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

156. บจ. น ้าตาลทิพย์สุโขทัย

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

157. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต

เช่าพื ้นทีแ่ ละบริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

158. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วสิ

บริษัททีใ่ ห้ บริการให้

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

12

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

(38)

"

คาปรึกษาด้ านวิศวกรรม
159. บจ. ทีซีซี เวิ ้งนาครเขษม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
160. บจ. ทะเลวรรณ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

161. บจ. ไทย-ไลซาท

ตัวแทนจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,650

14

"

58

"

15,241

28,188

"

157

394

"

10

15

"

40
-

25
52

"
"

ผลิตภัณฑ์ ผงสังกะสีอ๊อก
ไซด์และเคมีภณ
ั ฑ์ อนื่ ๆ
162. บจ. ทีซีซีซีแอล โฟร์ทีน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

163. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ทาธุรกิจขายกากน ้าตาล

มีกรรมการร่วมกัน

-

แมนเนจเม้ นท์
164. บจ. ไทยโมลาส

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
165. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์

บริษัทลงทุน

(ประเทศไทย)

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

166. บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
167. บจ. ทีซีซี ภูมิพัฒน์

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
บริษัทลงทุน
มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

168. บจ. ทีซีซี นวมินทร์ภมู ิพัฒน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

13

"

169. บจ. ทีซีซี เขาใหญ่ภมู ิพัฒน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

7

"

170. บจ. เดอะ เรสซิเด้ นส์ 12

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

12

"

171. บจ. ทีซีซี ภูซอ่ นแก้ ว

โรงงานผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

9

"

3,960

"

กระแสไฟฟ้า
172. บจ. ทวีผลการเกษตร

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

287

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้ อม / ความสัมพันธ์

181

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
173. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

-

2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ

- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ

อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนั ้น

174. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โรงงานและคลังสินค้ า

-

52

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

146

"

176. บจ. ไทคอน แมนเนจเม้ นท์

ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

21

"

177. บจ. โทนิค อินเตอร์เนชัน่ แนล

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10

-

"

178. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

723

204

"

-

"

(ประเทศไทย)

สาเร็จรูปให้ เช่า

(เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน
อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ )
175. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยการ

(เดิมชื่อ บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ สร้ างคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า/
พาร์ค)

ขาย

สารสนเทศ
179. บจ. ท่าแพโฮเทล

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

63

180. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14,670

18,947

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีกรรมการร่วมกัน

26

19

"

-

68

"

ดิสทิลเลอรี่
181. บมจ. ยูนิเวนเจอร์

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
182. บจ. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้ นท์ ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการ มีกรรมการร่วมกัน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

183. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,666

956

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13

12

"

ดีเวลลอปเม้ นท์
184. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง

182

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
185. บจ. เวียงสิริ

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65

117 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย

สนามกอล์ฟ

สินค้ าและบริการให้ กบั กิจการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดยราคาซื ้อ
ขายกาหนดโดยบวกกาไรจาก
ต้ นทุนการได้ มาของสินค้ า
และบริการนัน้

186. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มชูกาลัง

มีกรรมการร่วมกัน

15,771

9,239

7,715,936

7,828,758

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
รวมทัง้ สิน้

1.2 รายการดอกเบีย้ รั บ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

15,948

21,329 บริษัทฯ ได้ รบั ดอกเบี ้ยจากการ

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อยโดยอัตรา
ดอกเบี ้ยกาหนดจากต้ นทุนการ
กู้ยมื และอัตราดอกเบี ้ย
ท้ องตลาด

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

2,054

1,521

"

10

"

2,051

3,427

"

29,278

17,739

"

16,295

8,348

"

3,056

2,423

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์
4. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
5. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 99.15
ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
6. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

7. BJC International Company ตัวแทนจาหน่าย
Limited

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

183

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
8. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์

บริษัทย่อยทางตรง

4,230

2,270 บริษัทฯ ได้ รบั ดอกเบี ้ยจากการ

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อยโดยอัตรา
ดอกเบี ้ยกาหนดจากต้ นทุนการ
กู้ยมื และอัตราดอกเบี ้ย
ท้ องตลาด

9. บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

-

3,741

"

5,537

"

11

"

14,325

11,363

"

20,976

2,438

"

10,321

"

4,772

7,391

"

4,709,535

3,952,406

"

-

128,715

"

-

169

"

289

269

"

49

2

"

178

53

"

4,831,459

4,179,483

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
10. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8,423

ทางการแพทย์
11. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
12. บจ. บีเจซี คอนซูเมอร์

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
13. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
14. บจ. ไทย มาลายา กลาส

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
15. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

16. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

17. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

18. บจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

19. บจ. บีเจซี เมก้ า มาร์เก็ต

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

20. บจ. บีเจซี เพาเวอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

21. BJC Brand Limited

บริการด้ านการบริหาร

บริษัทย่อยทางตรง

จัดการเครื่องหมายการค้ า ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

184

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

37

248 บริษัทย่อยได้ รบั ดอกเบี ้ยจาก
การให้ ก้ ยู มื แก่การร่วมค้ าโดย

วินาศภัย

อัตราดอกเบี ้ยกาหนดจาก
ต้ นทุนการกู้ยมื และอัตรา
ดอกเบี ้ยท้ องตลาด
รวมทัง้ สิน้

37

248

1.3 รายการเงินปั นผลรั บ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

-

19,632 บริษัทฯ ได้ รบั เงินปันผลตาม

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84

อัตราทีป่ ระกาศให้ กบั ผู้ถอื หุ้น
รายอืน่

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

54,080

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

69,691

26,878

"

9,338

4,216

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์
5. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 99.15

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

49,500

-

"

47,000

106,012

"

326,605

306,000

"

8,500

1,003

"

ทางการแพทย์
7. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ ้ง

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

1,200,355

-

"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
10. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์

บริษัทย่อยทางตรง

-

1,052,000 บริษัทฯ ได้ รบั เงินปันผลตาม

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

อัตราทีป่ ระกาศให้ กบั ผู้ถอื หุ้น
รายอืน่

11. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

97,941

55,921

"

258,658

180,236

"

228,750

322,500

"

1,366,317

542,291

"

-

12,000

"

-

447,452

"

-

17,237

"

ทางการแพทย์
12. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
13. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

14. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
15. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

16. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

17. บจ. บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

3,716,735

3,093,378

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

3,800

2,360 บริษัทย่อยได้ รบั เงินปันผลตาม

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

อัตราทีป่ ระกาศให้ กบั ผู้ถอื หุ้น
รายอืน่

รวมทัง้ สิน้

3,800

2,360

การร่ วมค้า
1. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา

นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

35,200

40,000 บริษัทฯ ได้ รบั เงินปันผลตาม
อัตราทีป่ ระกาศให้ กบั ผู้ถอื หุ้น
รายอืน่

2. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00
รวมทัง้ สิน้

35,200

2,744
42,744

"

186

งบการเงินประจำ�ปี 2562

1.4 รายการรายได้ จากการปั นส่ วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

-

1 บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหาร
จัดการ (Management Fee)
และค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากบริษัทย่อย
โดยบวกกาไรจากต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นจริง

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

20,876

23,349

"

23,011

25,551

"

28,382

22,262

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
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-

"

ทางการแพทย์
6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
7. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

36,265

33,304

"

146,747

126,551

"

365

632

"

363

372

"

(1)

"

6,665

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
8. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

9. BJC Cellox (Vietnam)

ตัวแทนจาหน่าย

Company Limited
10. บจ. ดิสทรี่ - ไทย
11. BJC Foods (Malaysia) Sdn
Bhd

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

7,396

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
12. บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

10,635

1,320 บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จัดการ (Management Fee)
และค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากบริษัทย่อย
โดยบวกกาไรจากต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นจริง

13. Phu Thai Group Joint Stock จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและ บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
Company

บริโภค

9,165

11,836

"

17,116

"

18,867

"

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 64.55

14. Thai An Vietnam Trading

ค้ าปลีก

Company Limited
15. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
16. TBC-Ball Beverage Can

บริษัทย่อยทางอ้ อม

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

Vietnam Limited

17,097
1,524

-

"

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 26.79

17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง

26,256

19,490

"

4,105

4,306

"

85,843

82,829

"

1,254

"

41,977

42,129

"

5,693

2,752

"

433,384

298,019

"

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00
18. Thai Corp International

ตัวแทนจาหน่าย

(Vietnam) Company Limited

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

19. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
20. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
21. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

22. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

23. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
24. บจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

-

75 บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหาร

ทางอ้ อม

จัดการ (Management Fee)

ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

และค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากบริษัทย่อย
โดยบวกกาไรจากต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นจริง

25. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์

ให้ เช่าคลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางอ้ อม

75

14

"

8,302

4,251

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
26. Vina Paper Company Limited ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

27. บจ. บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ บริการจัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์
28. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

บริษัทย่อยทางตรง

760

-

"

25,780

-

"

934,322

742,944

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

1,338

1,285 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียก

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

เก็บค่าบริหารจัดการ
(Management Fee)และ
ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ย
การบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย และ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากบริษัทร่วมโดยบวกกาไร
จากต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริง

รวมทัง้ สิน้

1,338

1,285

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

189

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products Sdn ผลิตภาชนะแก้ ว
Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

7,047

4,421 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียก

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

เก็บค่าบริหารจัดการ
(Management Fee)และ
ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการร่วมค้ า
โดยบวกกาไรจากต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นจริง

2. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)
3. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส
4. บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์

754

333

"

2,151

-

"

89

90

"

10,041

4,844

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00

ธุรกิจให้ เช่าบ่อเลี ้ยงกุ้งและ การร่วมค้ า
อุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน

-

82,493 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียก

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

เก็บค่าบริหารจัดการ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

(Management Fee)และ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากกิจการอืน่ ที่
เกีย่ วข้ องกันโดยบวกกาไรจาก

2. Mong Reththy Investment

ปลูกปาล์มน ้ามัน

มีกรรมการร่วมกัน

Cambodia Oil Palm

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

Company Limited

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13,107

ต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริง
8,829
"
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
3. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

(2,522)

1,500 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียก

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

เก็บค่าบริหารจัดการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(Management Fee)และ
ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ยการบริหารงานบุคคล
ค่าบริการทางบัญชีและ
การเงิน ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมาย
และงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากกิจการอืน่ ที่
เกีย่ วข้ องกันโดยบวกกาไรจาก

4. บจ. พรรณธิ อร

ลงทุนในบริษัททีท่ าธุรกิจที่ มีกรรมการร่วมกัน
เกีย่ วเนื่องทางการเกษตร

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

และอุตสาหกรรมทางการ

- คุณหญิงวรรณา

เกษตร

-

ต้ นทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริง
5,428
"

สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5. บจ. ทีซีซี-ห้ าเชียง

ธุรกิจท่าเรือ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

-

"

6. Suvannaphum Investment

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,262

2,268

"

7. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

360

480

"

8. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

6,519

-

"

Company Limited

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,387

4,300

23,116

105,298

สารสนเทศ
รวมทัง้ สิน้

"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.5 รายการรายได้ อ่นื

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

290

3,542 บริษัทฯ ได้ รบั รายได้ อนื่ จาก
บริษัทย่อย ตามราคาทีต่ กลง
กันตามสัญญา

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

5

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

39,746

41,385

"

241

"

6,992

5,760

"

2

58

"

15,150

13,998

"

38

44

"

-

"

5

4

"

1,973

2,880

"

1,154

1,187

"

620

1

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
4. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

-

ทางการแพทย์
5. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
7. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
9. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์

บริษัทลงทุน

แวร์เฮ้ าส์
10. บจ. คอสม่า เมดิคอล

บริษัทย่อยทางตรง

1,422

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
11. บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

12. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
13. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 50.00
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
14. Thai Corp International

ตัวแทนจาหน่าย

(Vietnam) Company Limited
15. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
16. บจ. ไทย มาลายา กลาส

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

-

2 บริษัทฯ ได้ รบั รายได้ อนื่ จาก

ทางอ้ อม

บริษัทย่อย ตามราคาทีต่ กลง

ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

กันตามสัญญา

บริษัทย่อยทางตรง

747

294

"

352

15

"

6,552

552

"

(277)

7,221

"

(1)

18

"

1

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 98.63
ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

17. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

18. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

19. Vina Paper Company Limited ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

20. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

74,771

77,202

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

3,145

7,134 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

รายได้ อนื่ จากบริษัทร่วมตาม
ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา

รวมทัง้ สิน้

3,145

7,134

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products Sdn ผลิตภาชนะแก้ ว
Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

30,948

15,784 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

รายได้ อนื่ จากการร่วมค้ าตาม
ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา

2. Malaya-Vietnam Glass

ผลิตภาชนะแก้ ว

Limited
3. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

5. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

657

623

"

291

297

"

792

732

"

1,552

2,278

"

ถือหุ้นร้ อยละ 35.00
ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)
4. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
6. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

25,171

8,702 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั
รายได้ อนื่ จากการร่วมค้ าตาม

วินาศภัย
7. บจ. บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ นายหน้ าประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ

ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา
บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

17,459

5,970

76,870

34,386

"

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. อาหารเสริม

จาหน่ายอาหารสัตว์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

ผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับอาหาร

รายได้ อนื่ จากกิจการอืน่ ที่

สัตว์

เกีย่ วข้ องกันตามราคาทีต่ กลง
กันตามสัญญา

2. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์

รับจ้ างบริหารทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกัน

1

-

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3. บมจ. เบียร์ไทย (1991)

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

-

1,718

"

-

1,037

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

862

"

ศูนย์ให้ บริการความรู้ด้าน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

7

"

(ประเทศไทย)
6. บจ. ซี เอ ซี

การเงินและการลงทุน
7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19,447

18,310

"

8. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

661

375

"

9. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,225

2,986

"

16,456

"

(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมและน ้าผลไม้

10. InterBev (Singapore) Limited จัดจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

194
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
11. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

12. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน

110

1,299 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

รายได้ อนื่ จากกิจการอืน่ ที่

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

เกีย่ วข้ องกันตามราคาทีต่ กลง

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

กันตามสัญญา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

41,979

41,303

"

68,998

50,498

"

1,460

327

"

7

11

"

-

(118)

"

28,806

23,098

"

17

2,343

"

987

1,200

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13. บจ. โออิชิ ราเมน

จาหน่ายอาหารและ

มีกรรมการร่วมกัน

เครื่องดื่ม

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

15. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

16. บจ. พรรณธิ อร

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ลงทุนในบริษัททีท่ าธุรกิจที่ มีกรรมการร่วมกัน
เกีย่ วเนื่องทางการเกษตร

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

และอุตสาหกรรมทางการ

- คุณหญิงวรรณา

เกษตร

สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

17. บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ ผลิตสุรา
18. บมจ. เสริมสุข

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
20. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน

33,953

25,271 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

รายได้ อนื่ จากกิจการอืน่ ที่

- คุณหญิงวรรณา

เกีย่ วข้ องกันตามราคาทีต่ กลง

สิริวฒ
ั นภักดี

กันตามสัญญา

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
21. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน

9

4

"

1,819

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
22. บจ. ทีซีซี-ห้ าเชียง

ธุรกิจท่าเรือ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,883

23. บจ. สตาร์บคั ส์ คอฟฟี่

ธุรกิจร้ านกาแฟ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,944

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

-

"

(ประเทศไทย)
24. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

12,513

3,846

"

-

269,269

"

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
25. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์

บริษัทลงทุน

(ประเทศไทย)

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

26. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

94

"

27. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

3,593

"

28. บจ. ทวีผลการเกษตร

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน

103

536

"

69,930

59,698

"

แมนเนจเม้ นท์

- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
29. บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ
เอเชีย

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
30 บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

182

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ รบั

สารสนเทศ

รายได้ อนื่ จากกิจการอืน่ ที่
เกีย่ วข้ องกันตามราคาทีต่ กลง
กันตามสัญญา

31. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

446

-

286,671

525,842

"

ดิสทิลเลอรี่
รวมทัง้ สิน้
2. รายการค่าใช้ จ่าย
2.1 รายการซือ้ สินค้าและบริ การ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

3,167,388

2,598,680 บริษัทฯ ซื ้อสินค้ าสาเร็จรูป

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84

และบริการจากบริษัทย่อย โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

3,383,782

2,675,096

"

7,516

12,101

"

3,584

102,301

"

13,335

17,531

"

4,746

13,712

"

(2)

9,433

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
4. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
5. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
7. บจ. คอสม่า เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
8. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

3,539

6,984 บริษัทฯ ซื ้อสินค้ าสาเร็จรูป
และบริการจากบริษัทย่อย โดย

ทางการแพทย์

ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

9. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

1,530,251

1,122,215

"

8,114,139

6,558,053

1,533,820

1,413,108 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85
รวมทัง้ สิน้

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
บริษัทร่วม โดยราคาขาย
กาหนดจากราคาตลาดสุทธิ
จากกาไรส่วนเพิ่มของบริษัท

รวมทัง้ สิน้

1,533,820

1,413,108

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products Sdn ผลิตภาชนะแก้ ว
Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

1,950

827 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
การร่วมค้ า โดยราคาขาย
กาหนดจากราคาตลาดสุทธิ
จากกาไรส่วนเพิ่มของบริษัท

2. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)
3. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา
4. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

7,425

19,497

"

754,076

698,441

"

10,775

21,233

"

774,226

739,998

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. แอสเสท เวิรด์ รีเทล

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9,789

8,141 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ
สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
2. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์

รับจ้ างบริหารทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกัน

-

31 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

3. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

653

83

"

19,321

15,999

"

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

251

"

ปลูกอ้ อย

มีกรรมการร่วมกัน

-

1

"

475

468

"

-

612

"

-

31

"

กระดาษบางปะอิน
5. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่
(ประเทศไทย)
6. บจ. คริสตอลลา

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

เนชัน่ แนล
8. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล
9. บจ. เฟื่ องฟูอนันต์

ให้ บริการอาหาร เครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
อย่างครบวงจรภายในศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ิ
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)
11. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

ผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

568,572

430,905

"

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5,413

14,105

"

ผลิตภัณฑ์ นมและน ้าผลไม้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
12. F&N Beverages
Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจาหน่ายอาหาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

และเครื่องดื่ม

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

13. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

230

"

14. บจ. โกลเด้ นเวลธ์

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9

9

"

การบริหารจัดการ
15. บจ. กรีนแลนด์ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,308

3,308

"

16. บจ. โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์

บริหารช่องทางการจัด

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

944

344

"

11,748

14,310

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

966

941

"

จาหน่าย
17. InterBev (Singapore) Limited จัดจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

18. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ
สาธารณูปโภค

19. บจ. เกษมทรัพย์ภกั ดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,923

-

"

20. บจ. ลาสติกา

จาหน่ายยางดิบ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

246

-

"

21. บจ. วัน แบงค็อก
22. บจ. หลักชัยค้ าสุรา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

3
1

"
"

23. บจ. มีเดีย ฟร้ อนท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

56

"

14,695

"

24. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน

22,813

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

25. บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่
ออกาไนเซอร์

ให้ บริการด้ านการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

400

-

"

-

46

"

-

110

"

บริหารงานอาคารและ
บริหารโครงการต่าง ๆ

26. บจ. นทีชยั

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

27. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
28. บจ. นายุค

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

21

48 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ
สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

29. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

81

28,492

"

-

2,953

"

1,948

1,831

"

60,927

21,485

"

1,081

276

"

3,258,366

3,018,660

"

155

218

"

-

174

"

-

5

"

363

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
30. บจ. โออิชิ เทรดดิ ้ง

ผลิต จาหน่ายส่งอาหาร

มีกรรมการร่วมกัน

สาเร็จรูป กึง่ สาเร็จรูป

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

ประเภทอาหารญี่ปนุ่

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31. บจ. ออฟฟิ ศเวิลด์ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

32. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

33. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

34. บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ ผลิตสุรา

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

35. บจ. ป้อมทิพย์ (2012)

จาหน่ายเบียร์และเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

36. บจ. ปากซอง ไฮแลนด์

ไม่ผสมแอลกอฮอล์
ธุรกิจกาแฟ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

37. บจ. สุรากระทิงแดง (1988)

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

38. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

325

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

201

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
39. บจ. แสงโสม

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

104

422 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

- คุณหญิงวรรณา

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก

สิริวฒ
ั นภักดี

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

40. บมจ. เสริมสุข

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน

175

236

"

-

974

"

7,843

8,683

"

48,795

68,300

"

1,294

1,196

"

4

"

244

"

-

12

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
41. บจ. เซอร์วสิ อัลลายแอนซ์

รับจ้ างบริหารลานจอดรถ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

42. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

43. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

44. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

45. บจ. เอส.พี.เอ็ม อาหารและ
เครื่องดื่ม

ผลิตและจาหน่าย สุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

เบียร์ โซดา น ้าดื่ม
เครื่องดื่มทุกประเภท

46. บจ. สุรเศรษฐ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

47. บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ

ผลิตและจาหน่ายส่ง

มีกรรมการร่วมกัน

เครื่องดื่มทุกชนิด

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

7,196

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
48. บจ. สาธรทรัพย์สิน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

31

"

49. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

236

"

50. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นที่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

166

"
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
51. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

39

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

52. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชรู ีโฮเทลส์

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

16

"

53. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

10

"

54. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์

ผลิตแอลกอฮอล์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

565

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

10

"

-

40

"

355,957

"

แอนด์ รีสอร์ท

55. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตก๊ าซชีวภาพ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

56. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

57. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

392,290

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
58. บจ. ไทยดริง้ ค์

ประกอบกิจการผลิต

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

429

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

50

"

166,804

172,379

"

390

"

4

"

จาหน่ายสุรา เบียร์ โซดา
59. บจ. ธนภักดี

ผลิตสุรา

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
60. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

61. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต

เช่าพื ้นทีแ่ ละบริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

68

62. บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วสิ

บริษัททีใ่ ห้ บริการให้

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

คาปรึกษาด้ านวิศวกรรม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
63. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2,000 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื ้อ

แมนเนจเม้ นท์

สินค้ าสาเร็จรูปและบริการจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน โดย
ราคาขายกาหนดจากราคา
ตลาดสุทธิ จากกาไรส่วนเพิ่ม
ของบริษัท

64. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์

บริษัทลงทุน

-

11

"

-

4

"

2,102

28,708

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,199

5,315

"

ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9,603

(ประเทศไทย)

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65. บจ. ทีซีซี ภูมิพัฒน์

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

66. บจ. ทวีผลการเกษตร

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

67. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยการ

(เดิมชื่อ บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ สร้ างคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า/
พาร์ค)
68. ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การ

ขาย
-

"

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี
69. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,193

7,542

"

2,145

"

สารสนเทศ
70. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

71. บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

223

-

"

72. บจ. เวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย

ศูนย์หนังสือ ให้ เช่าพื ้นที่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

11

-

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

ดิสทิลเลอรี่

73. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มชูกาลัง

4,610

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
รวมทัง้ สิน้

4,611,433

4,239,874

"
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2.2 รายการต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้ อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

636

1,601 บริษัทย่อย เรียกเก็บต้ นทุนใน
การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหารจากบริษัทฯ ตาม

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา
"

2,583

2,600

12,883

11,124

"

238,509

243,588

"

61

2,120

"

163

91

"

-

15

"

-

"

115

154

"

2,628

229

"

18

23

"

-

(28)

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่ องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
8. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

12,721

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
9. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
10. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่ อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

11. BJC Cellox (Vietnam)

ตัวแทนจาหน่าย

Company Limited
12. BJC International

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริการให้ คาปรึกษาด้ าน

(Myanmar) Company Limited การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
และการรวบรวมข้ อมูล

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

205

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
13. บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติ ้ง

จาหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุ บริษัทย่อยทางอ้ อม
การแพทย์

61

61 บริษัทย่อย เรียกเก็บต้ นทุนใน

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหารจากบริษัทฯ ตาม

14. บจ. คอสม่า เทรดดิ ้ง

15. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
16. Thai Corp International

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทางอ้ อม

ทางการแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ตัวแทนจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

(Vietnam) Company Limited

ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา
"

18

15

16,123

6,699

"

70

185

"

9

"

150

2,002

"

10,521

20,603

"

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

17. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
18. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 98.63
บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

19. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

20. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

28

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
21. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม

360,071

349,269

"

ถือหุ้นร้ อยละ 99.96
22. บจ. บีเจซี เมก้ า มาร์เก็ต

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

16

-

"

3,790

-

"

2,149

-

"

663,314

640,360

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
23. บจ. บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ บริการจัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์
24. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

206

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products Sdn ผลิตภาชนะแก้ ว
Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

-

(37) การร่วมค้ า เรียกเก็บต้ นทุนใน

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหารจากบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามราคาทีต่ กลง
กันตามสัญญา

2. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)

330

251

330

214

"

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

11

617 กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เรียก

กระดาษบางปะอิน

เก็บต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญา

2. บจ. แอสเสท เวิรด์ รีเทล

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

20

"

3. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1

"

3,196

3,112

"

463

113

"

-

1

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

4

"

8. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

9

"

9. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

433

-

"

10. บจ. แกรนด์ ยูนิตี ้

บริหารอาคารชุด และรับ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

3

"

(ประเทศไทย)
4. บจ. ทศภาค

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

เนชัน่ แนล
6. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล
7. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ดิเวลล็อปเม้ นท์

ให้ บริการอาหาร เครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
อย่างครบวงจรภายในศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ิ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมและน ้าผลไม้

เป็ นทีป่ รึกษาให้ คาแนะนา
พาณิชยกรรม การบริหาร

11. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดีเวลลอปเม้ นท์

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
12. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น

อสังหาริมทรัพย์

เวนเจอร์

มีกรรมการร่วมกัน

328

192 กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เรียก

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

เก็บต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญา

13. บจ. โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์

บริหารช่องทางการจัด

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,173

1,212

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

8,487

8,515

"

จาหน่าย
14. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ
สาธารณูปโภค

15. บจ. ตลาดต่อยอด เออีซี

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

142

"

16. บจ. วัน แบงค็อก
17. บจ. มีเดีย ฟร้ อนท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

5
200

"
"

18. บจ. เกษมทรัพย์ภกั ดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

24

-

"

19. Me Linh Point Limited

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

637

2,156

"

มีกรรมการร่วมกัน

174

1,132

"

20. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

21. บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

295

-

"

22. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้ นท์

และบริหารโครงการต่าง ๆ
ให้ เช่าพื ้นทีจ่ ดั แสดงสินค้ า มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,263

538

"

แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
23. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์

และนิทรรศการต่าง ๆ
บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกัน

546

364

"

ออกาไนเซอร์

ให้ บริการด้ านการ
บริหารงานอาคาร

สปอร์ตคลับ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

24. บจ. นายุค

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

7

"

25. บจ. นิวมัลตี ้ไมน์

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

43

-

"

26. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

164

198

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

208
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
27. บจ. โออิชิ เทรดดิ ้ง

ผลิต จาหน่ายส่งอาหาร

มีกรรมการร่วมกัน

-

5 กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เรียก

สาเร็จรูป กึง่ สาเร็จรูป

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

เก็บต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

ประเภทอาหารญี่ปนุ่

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญา

28. บจ. โออิชิ ราเมน

จาหน่ายอาหารและ

มีกรรมการร่วมกัน

เครื่องดื่ม

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

31

3

"

-

1

"

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
29. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

30. บจ. ป้อมนคร

จาหน่ายเบียร์และสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5

-

"

31. บจ. ป้อมพลัง

จาหน่ายเครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

91

-

"

32. บจ. ป้อมทิพย์ (2012)

จาหน่ายเบียร์และเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19

28

"

33. บจ. แสงโสม

ไม่ผสมแอลกอฮอล์
ผลิตสุรา

-

4

"

8

-

"

1

-

"

8

-

"

แอลกอฮอล์ โซดา
และน ้าดื่ม

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

34. บจ. สุรากระทิงแดง (1988)

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

35. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

36. บมจ. เสริมสุข

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

37. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

78,737

60,445

"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
38. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน

186,638

199,308 กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เรียก

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เก็บต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

- คุณหญิงวรรณา

และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

สิริวฒ
ั นภักดี

จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ตามราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญา

39. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน

8,485

28,249

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
40. บจ. สุรเศรษฐ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

98

-

"

41. Suvannaphum Investment

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

348

"

2,837

5,741

"

1,633

"

Company Limited
42. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้ นท์

รับบริหารอาคารสานักงาน มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

43. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,380

44. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้ นท์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

295

-

"

45. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชรู ีโฮเทลส์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

177

202

"

46. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้ บริการขนส่ง

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1

"

47. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

มีกรรมการร่วมกัน

176

1

"

26,710

27,274

"

โรงแรมและภัตตาคาร

แอนด์ รีสอร์ท
บริษัทลงทุน

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
48. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

49. บจ. ไทยดริง้ ค์

ประกอบกิจการผลิต
จาหน่ายสุรา เบียร์ โซดา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13

-

"
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
50. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต

เช่าพื ้นทีแ่ ละบริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

679

540 กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เรียก
เก็บต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญา

51. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

159

211

"

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

29

630

"

-

12

"

14,842

12,539

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65,071

59,662

"

แมนเนจเม้ นท์
52. บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์
(ประเทศไทย)

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

53. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

54. บจ. วัฒนศิริคอมมูนิเคชัน่

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
การบริหารจัดการ

55. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล
สารสนเทศ

56. บจ. วิเชียรบุรีพัฒนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

-

"

57. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

6

"

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

2

"

404,732

415,391

ดิสทิลเลอรี่
58. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล
ดีเวลลอปเม้ นท์
59. บจ. เวียงสิริ

สนามกอล์ฟ
60. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มชูกาลัง

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
รวมทัง้ สิน้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

211

2.3 รายการดอกเบีย้ จ่ าย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

17,404

9,083 บริษัทย่อยให้ บริษัทฯ กู้ยมื เงิน

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84

โดยอัตราดอกเบี ้ยกาหนดจาก
ต้ นทุนการกู้ยมื และอัตรา
ดอกเบี ้ยท้ องตลาด

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

333

-

"

24

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์
5. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทย่อยทางตรง

2,113

1,247

"

ถือหุ้นร้ อยละ 99.15
ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

91

-

"

-

34

"

8,038

4,885

"

324

573

"

5,945

2,256

"

5,970

1,531

"

877

1,815

"

233

138

"

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
7. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

8. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์
9. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

10. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
11. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางตรง

แก้ วไทย
12. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

ถือหุ้นร้ อยละ 98.63
บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

13. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม

17,597

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

58,949

21,562
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์

ธุรกิจให้ เช่าบ่อเลี ้ยงกุ้งและ การร่วมค้ า
อุปกรณ์

112

112 การร่วมค้ าให้ บริษัทฯ กู้ยมื เงิน

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

โดยอัตราดอกเบี ้ยกาหนดจาก
ต้ นทุนการกู้ยมื และอัตรา
ดอกเบี ้ยท้ องตลาด

รวมทัง้ สิน้

112

112

2.4 ซือ้ อาคาร

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

355,000 บริษัทย่อยซื ้ออาคารจาก
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รวมทัง้ สิน้

-

355,000

3 รายการลูกหนีก้ ารค้า

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

166

106 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

3,908

3,302

"

143

3,081

"

373

1,967

"

5

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ.ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์

-

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้ อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์

ร้ านเครื่ องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

20,515

35,186 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

7. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

31,636

7,396

"

2,872

23,894

"

ทางการแพทย์
8. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
9. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

8

-

"

-

19

"

67,361

31,117

"

145

1,081

"

20,386

13,230

"

755

307

"

-

2,090

"

2,171

"

3

"

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่ อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

10. BJC Cellox (Vietnam)

ตัวแทนจาหน่าย

Company Limited
11. บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติ ้ง
12. บจ. คอสม่า เมดิคอล

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุ บริษัทย่อยทางอ้ อม
การแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
13. บจ. คอสม่า เทรดดิ ้ง

14. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ทางอ้ อม

ทางการแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่ องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
15. Phu Thai Group Joint Stock จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและ บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
Company

บริโภค

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 64.55

16. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
17. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตสบู่ เครื่ องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

3,336
-
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
18. Thai Corp International

ตัวแทนจาหน่าย

(Vietnam) Company Limited

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

418

721 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

ทางอ้ อม

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

19. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
20. บจ. ไทย มาลายา กลาส

บริษัทย่อยทางตรง

79

90

"

137

2,325

"

41

1,419

"

476

476

"

260

260

"

275,931

332,477

"

489

334

"

8

-

"

429,443

463,057

ถือหุ้นร้ อยละ 98.63
ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

21. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

22. BJC International Holding

บริษัทลงทุน

Pte. Ltd
23. บจ. สัมพันธ์ กจิ

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

24. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

25. BJC Brand Limited

บริการด้ านการบริหาร

บริษัทย่อยทางตรง

จัดการเครื่องหมายการค้ า ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
26. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products

ผลิตภาชนะแก้ ว

Sdn Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

1,086

229,320 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

2. Malaya-Vietnam Glass

ผลิตภาชนะแก้ ว

Limited
3. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา
4. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

215

293

"

60

-

"

32

35

"

ถือหุ้นร้ อยละ 35.00
นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
5. บจ.บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

29

- เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

วินาศภัย

1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

6. บจ.บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

นายหน้ าประกันวินาศภัย

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

และประกันชีวติ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98
รวมทัง้ สิน้

60

-

1,482

229,648

"

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. 28 คอมเมอร์เชี่ยล

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4

14 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

2. บจ. อนันตศิริพัฒนา

เป็ นผู้จดั การและดูแล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

47

57

"

ผลประโยชน์ เก็บ
ผลประโยชน์ และจัดการ
ทรัพย์สิน
3. บจ. เอเชียติ๊กเฮ้ าส์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

43

"

4. บจ. อธิ มาตร

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

14

14

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5. บจ. เอเชียติ๊ก โฮเต็ล

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

39

69

"

บริการซักอบรีด

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

50

"

7. บจ. แอสเสท เวิรด์ รีเทล

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

117

1,088

"

8. บจ. ทีซีซี ซินเนอร์จี ้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

97

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

-

"

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

56

7

"

คอลเลคชัน่
6. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
(เดิมชื่อ บจ. แอสเสท
เวิรด์ ลีเฌอร์)

(เดิมชื่อ บจ. แอสเสท เวิรด์
ซินเนอร์จี ้)
9. บจ. นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์
(เดิมชื่อ บจ. เอ ซี เค ริลตี ้)
10. บจ. ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่
(เดิมชื่อ บจ. แอสเสท เวิรด์
แอดไวซ์เซอร์รี่)
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
11. บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์

รับจ้ างบริหารทรัพย์สิน

มีกรรมการร่วมกัน

-

6 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

12. บจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

-

387

"

1,889

2,665

"

28,301

47,920

"

52,829

38,473

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
- นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13. บจ. บ้านบึงเวชกิจ

สถานพยาบาล

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14. บมจ. เบียร์ไทย (1991)

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

15. บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

16. บจ. เบฟเทค

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติก มีกรรมการร่วมกัน

1

-

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17. บจ. ภักดี ฮอสพิทาลิตี ้

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

41

-

"

18. บจ. เจริญวรรณกิจ

ธุรกิจลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2

"

19. บจ. คอสมอส บริวเวอรี่

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9,459

"

(ประเทศไทย)

8,461

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
20. บจ. คริสตอลลา

ปลูกอ้ อย

มีกรรมการร่วมกัน

8

12 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

- คุณหญิงวรรณา

1.1 รายการรายได้ จากการ

สิริวฒ
ั นภักดี

ขายและการให้ บริการ

- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
21. บจ. เมืองรีสอร์ท ชะอา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

28

23

"

22. บจ. ซี เอ ซี

ศูนย์ให้ บริการความรู้ด้าน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

-

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6

8

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

17

"

การเงินและการลงทุน
23. บจ. ช้ างอินเตอร์เนชัน่ แนล

บริการด้ านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

24. บจ. แคชแวน แมนเนจเม้ นท์

บริการขนส่งและจัดส่ง
สินค้ า

25. บจ. คอนเซพ แลนด์ 7

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

9

"

26. บจ. คอนเซพ แลนด์ 10

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9

9

"

27. บจ. ซีดบั เบิ ้ลยู ทาวเวอร์

ให้ เช่าพื ้นทีส่ านักงาน และ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

581

369

"

-

6,748

"

บริหารจัดการ
28. บจ. ธนสินธิ

รับเหมาก่อสร้ างอาคารทุก มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ชนิด

29. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

29

-

"

ให้ บริการอาหาร เครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

45

106

"

7

2

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

18,833

16,545

"

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5,534

12,244

"

เนชัน่ แนล
30. บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่ แนล
31. บจ. เฟื่ องฟูอนันต์

อย่างครบวงจรภายในศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ิ
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

32. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมและ
น ้าผลไม้

33. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
34. F&N Beverages
Manufacturing Sdn Bhd

ผลิตและจาหน่ายอาหาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

29,181

25,419 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

และเครื่องดื่ม

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

35. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65

97

"

36. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

287

-

"

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

40

44

"

18

52

"

480

596

"

165

165

"

โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย)
37. บจ. โกลเด้ นเวลธ์

การบริหารจัดการ
38. บจ. แกรนด์ ยูนิตี ้
ดิเวลล็อปเม้ นท์

บริหารอาคารชุด และรับ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

เป็ นทีป่ รึกษาให้ คาแนะนา
พาณิชยกรรม การบริหาร

39. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดีเวลลอปเม้ นท์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

40. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น

อสังหาริมทรัพย์

เวนเจอร์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

41. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 8

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4

28

"

42. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 7

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

7

"

43. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 4

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

39

134

"

44. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 9

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

44

69

"

45. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 12

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

23

23

"

46. บจ. โฮเทลส์ เวิลด์ 10

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

6

"

47. บจ. อิมพิเรียล นครราชสีมา

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

21

126

"

48. บจ. อิม โฮเทลส์ แอนด์

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

-

"

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

59

83

"

8

6

"

โฮสเทลส์
49. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

สาธารณูปโภค
50. บจ. กาญจนสิงขร

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
51. บจ. แก่นขวัญ

52. บจ. เกษตรทิพย์ (2010)

ผลิตสุรา

ให้ บริการจัดหาวัตถุดิบ

มีกรรมการร่วมกัน

9

355 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

1.1 รายการรายได้ จากการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ขายและการให้ บริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

20

"

ทางการเกษตรและปัจจัย
การผลิตอืน่
53. บจ. เกษมทรัพย์สิริ 1

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

117

203

"

54. บจ. ตลาดต่อยอด เออีซี

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

389

"

55. บจ. วัน แบงค็อก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

102

386

"

56. บจ. เกษมทรัพย์ภกั ดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

298

-

"

57. บจ. หลักชัยค้ าสุรา

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3

3

"

58. บจ. แอล อาร์ เค

การเช่าและการดาเนินการ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

11

"

-

1

"

54

121

"

6,472

20,618

"

-

49

"

5

104

"

53

240

"

ดีเวลลอปเม้ นท์
59. บจ. มงคลสมัย

เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

60. บจ. มีเดีย ฟร้ อนท์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

61. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

62. บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้ นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
63. บจ. นทีชยั

ให้ เช่าพื ้นทีจ่ ดั แสดงสินค้ า มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
และนิทรรศการต่าง ๆ
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

64. บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์

บริการสนามกอล์ฟและกีฬา มีกรรมการร่วมกัน

สปอร์ตคลับ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

65. บจ. นายุค

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

11

"

66. บจ. นิวมัลตี ้ไมน์

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

30

12

"
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
67. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

3

4 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

1.1 รายการรายได้ จากการ

- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ขายและการให้ บริการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
68. บจ. โออิชิ เทรดดิ ้ง

ผลิต จาหน่ายส่งอาหาร

มีกรรมการร่วมกัน

250

842

"

สาเร็จรูป กึง่ สาเร็จรูป

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

ประเภทอาหารญี่ปนุ่

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

69. บจ. ออฟฟิ ศเวิลด์ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

32

"

70. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน

476

265

"

75

-

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

6

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
71. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

72. บจ. ป้อมคลัง

จาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม

73. บจ. ป้อมนคร

จาหน่ายเบียร์และสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1

-

"

74. บจ. ป้อมพลัง

จาหน่ายเครื่องดื่ม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31

-

"

แอลกอฮอล์ โซดาและน ้าดื่ม
75. บจ. ปรีดีประภา

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

75

98

"

76. บจ. ป้อมทิพย์ (2012)

จาหน่ายเบียร์และเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

74

45

"

ไม่ผสมแอลกอฮอล์
77. บจ. ประมวลผล

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

20

-

"

78. บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 2

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

24

32

"

79. บจ. ปากซอง ไฮแลนด์

ธุรกิจกาแฟ

มีกรรมการร่วมกัน

28

43

"

14

281

"

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
80. บจ. สุรากระทิงแดง (1988)

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

221

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
81. บจ. รัชโยธิ น ทาวเวอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19

25 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

82. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

83. บจ. เอส.เอส.การสุรา

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

26

38

"

6

1,433

"

642

411

"

29,751

36,466

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
84. บจ. แสงโสม

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

85. บมจ. เสริมสุข

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

86. บจ. เซอร์วสิ อัลลายแอนซ์

รับจ้ างบริหารลานจอดรถ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

4

"

87. บจ. สยามประชาคาร

จัดสรรทีด่ ินและอาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

26

-

"

88. บจ. สีมาธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5

387

"

89. บจ. สิริวนา

ธุรกิจลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

-

19

"

138

895

"

20

-

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
90. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

91. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

222
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
92. บจ. สุราบางยีข่ นั

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

8

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

1.1 รายการรายได้ จากการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ขายและการให้ บริการ

93. บจ. สุราพิเศษทิพราช

จาหน่ายสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1

94. บจ. สุรเศรษฐ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4

95. บจ. วรรณเจริญทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

96. บจ. สิริภกั ดิ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

97. บจ. สะไปซ์ ออฟ เอเซีย

ร้ านอาหารไทย

98. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล

รับบริหารอาคารสานักงาน มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้ นท์

9 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

-

"

1,419

"

-

(13)

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

29

"

517

1,402

"

103

180

"

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

99. บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่

ถือหุ้นในบริษัทอืน่

เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และมี
กรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ

100. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

109

242

"

101. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นที่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

25

"

102. บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้ นท์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,653

1,403

"

103. บจ. ทีซีซี ลักซ์ชรู ีโฮเทลส์

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

34

1

"

104. บจ. แวลูโฮเทลส์

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1

14

"

105. บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิ วาส

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

56

"

106. บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5

9

"

107. บจ. ทีซีซีซีแอล วิทยุ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

7

"

108. บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

4

"

แอนด์ รีสอร์ท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
109. บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

110. บมจ. ไทยแอลกอฮอล์

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยเคมี

มีกรรมการร่วมกัน

819

318 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

1.1 รายการรายได้ จากการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ขายและการให้ บริการ

ผลิตแอลกอฮอล์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

8

3

"

111. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ ผู้ให้ บริการขนส่ง

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

71

16

"

112. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

มีกรรมการร่วมกัน

-

4

"

1,228,847

1,391,814

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2

45

"

มีกรรมการร่วมกัน

6

3

"

56

-

"

9

9

"

บริษัทลงทุน

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
113. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

114. บจ. ไทยดริง้ ค์

ประกอบกิจการผลิต
จาหน่ายสุรา เบียร์ โซดา

115. บจ. ธนภักดี

ผลิตสุรา

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
116. บจ. อุตสาหกรรมน ้าตาล
สุพรรณบุรี
117. บจ. เทพอรุโณทัย

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย
ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

224
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
118. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,323

2,072 เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่

จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล

เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ

ทราย

1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

119. บจ. น ้าตาลทิพย์สุโขทัย

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

102

83

"

906

"

1

"

จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย
120. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต

เช่าพื ้นทีแ่ ละบริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

97

121. บจ. ทะเลวรรณ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

122. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

465

1,193

"

123. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

430

434

"

485

485

"

24

43

"

แมนเนจเม้ นท์
รีเทล อินเวสเม้ นต์
124. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

125. บจ. ทีซีซี ภูมิพัฒน์

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

126. บจ. ทีซีซี นวมินทร์ภมู ิพัฒน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6

14

"

127. บจ. ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

11

18

"

128. บจ. ทีซีซี เขาใหญ่ภมู ิพัฒน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5

7

"

129. บจ. เดอะ เรสซิเด้ นส์ 12

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

5

"

130. บจ. ทีซีซี ภูซอ่ นแก้ ว

โรงงานผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

11

10

"

มีกรรมการร่วมกัน

-

15

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

130

"

ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

23

"

39

30

"

กระแสไฟฟ้า
131. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โรงงานและคลังสินค้ า
(ประเทศไทย)

สาเร็จรูปให้ เช่า

(เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัส-

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

เทรียล คอนเน็คชัน่ )
132. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

ธุรกิจพัฒนา

อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

อสังหาริมทรัพย์โดยการ

(เดิมชื่อ บจ. ไทคอน-

สร้ างคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า/

โลจิสติคส์ พาร์ค)

ขาย

133. บจ. ไทคอน แมนเนจเม้ นท์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
134. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล
สารสนเทศ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
135. บจ. ท่าแพโฮเทล

ธุรกิจโรงแรม

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

25

- เป็ นรายการลูกหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการขายตามหัวข้ อ
1.1 รายการรายได้ จากการ
ขายและการให้ บริการ

136. บจ. ฐานนิรนั ดร์

ธุรกิจสนามกอล์ฟ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

16

-

"

137. บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์

ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,849

3,030

"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีกรรมการร่วมกัน

4

4

"

ดิสทิลเลอรี่
138. บมจ. ยูนิเวนเจอร์

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
139. บจ. เดอะ สตรีท รีเทล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

292

97

"

140. บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

11

"

141. บจ. เวียงสิริ

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12

46

"

1,429

417

"

1,428,104

1,633,221

ดีเวลลอปเม้ นท์

สนามกอล์ฟ
142. บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) ผลิตและจาหน่าย
เครื่องดื่มชูกาลัง

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
รวมทัง้ สิน้

4 รายการเจ้ าหนีก้ ารค้า

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

1

1 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ
บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ
ซื ้อสินค้ าและบริการ

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

566,341

470,527

"

434,803

345,997

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

1,871

4,746 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า

บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ
ซื ้อสินค้ าและบริการ

5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ. ไทย แดรี่)

บริษัทย่อยทางตรง

-

(95)

"

-

4,319

"

2,306

675

"

40

1,446

"

ถือหุ้นร้ อยละ 99.15
จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
7. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
9. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

5

-

"

3

-

"

ทางการแพทย์
10. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

เทคโนโลยีทางภาพเครื่อง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง
11. บจ. คอสม่า เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

1,094

1,096

"

(12)

708

"

243,241

187,513

"

3,761

22,098

"

240

"

ทางการแพทย์
12. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
13. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
14. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

15. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม

-

ถือหุ้นร้ อยละ 99.96
รวมทัง้ สิน้

1,253,454

1,039,271

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

93,803

26,545 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ
บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ
ซื ้อสินค้ าและบริการ

รวมทัง้ สิน้

93,803

26,545

การร่ วมค้า
1. Malaya Glass Products

ผลิตภาชนะแก้ ว

Sdn Bhd

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

136

213 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ
บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ
ซื ้อสินค้ าและบริการ

2. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)
3. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา
4. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

1,504

3,243

"

260,740

255,301

"

1,476

5,110

"

263,856

263,867

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. อาหารเสริม

จาหน่ายอาหารสัตว์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,647

5,050 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่

ผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับอาหาร

เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ

สัตว์

บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ
ซื ้อสินค้ าและบริการ

2. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

7,065

7,175

"

ผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

130,137

92,161

"

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

859

624

"

-

404

"

2,079

"

กระดาษบางปะอิน
3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตภัณฑ์ นมและ
น ้าผลไม้

4. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

5. InterBev (Singapore) Limited จัดจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,404

228

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
7. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

100

167 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่
เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ

- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ซื ้อสินค้ าและบริการ

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน

11,977

8,582

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
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-

"

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10. บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ ผลิตสุรา
11. บมจ. เสริมสุข

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม มีกรรมการร่วมกัน

236,491

333,818

"

16

37

"

94

69

"

380

-

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14. บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยเคมี

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9,283

12,940

"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
15. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

5

5 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากการซื ้อสินค้ าและ

- คุณหญิงวรรณา

บริการตามหัวข้ อ 2.1 รายการ

สิริวฒ
ั นภักดี

ซื ้อสินค้ าและบริการ

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

25,930

42,186

"

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
7,558

6,063

"

2

864

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

18

2,380

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

312

"

436,196

514,916

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

18. บจ. ทวีผลการเกษตร

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19. บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยการ

(เดิมชื่อ บจ. ไทคอน โลจิสติคส์ สร้ างคลังสินค้ าเพื่อให้ เช่า/
พาร์ค)
20. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ขาย
ให้ บริการระบบข้ อมูล
สารสนเทศ

รวมทัง้ สิน้
5 รายการเงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

-

363,000 บริษัทฯ ให้ บริษัทย่อยกู้ยมื เงิน
ระยะสัน้ โดยอัตราดอกเบี ้ย
กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

79,416

118,510 บริษัทฯ ให้ บริษัทย่อยกู้ยมื เงิน

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ระยะสัน้ โดยอัตราดอกเบี ้ย

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า

กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด

3. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
4. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8,768

139,015

"

1,186,129

810,265

"

368,564

656,558

"

134,895

149,895

"

655,000

309,879

"

341,777

217,291

"

471,163

464,570

"

1,045,000

212,000

"

84,000

178,000

"

5,917,864 140,292,828

"

ทางการแพทย์
5. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

6. BJC International Company ตัวแทนจาหน่าย
Limited
7. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์
8. บจ. มัณฑนา

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
9. บจ. บีเจซี คอนซูเมอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

10. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
11. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

12. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

13. บจ. บีเจซี เมก้ า มาร์เก็ต

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

9,000

9,000

"

1,600

1,600

"

7,490

3,745

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
14. บจ. บีเจซี เพาเวอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

15. BJC Brand Limited

บริการด้ านการบริหาร

บริษัทย่อยทางตรง

จัดการเครื่องหมายการค้ า ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

10,310,666 143,926,156

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

-

15,300 บริษัทย่อย ให้ การร่วมค้ ากู้ยมื
เงินระยะสัน้ โดยอัตรา

วินาศภัย

ดอกเบี ้ยกาหนดจากต้ นทุนการ
กู้ยมื และอัตราดอกเบี ้ย
ท้ องตลาด
รวมทัง้ สิน้

-

15,300

6 รายการเงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกันที่กาหนดรั บชาระในหนึ่งปี

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

261,000

- บริษัทฯ ให้ บริษัทย่อยกู้ยมื เงิน

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ระยะยาวทีก่ าหนดรับชาระใน
หนึง่ ปี โดยอัตราดอกเบี ้ย
กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด

รวมทัง้ สิน้

261,000

-

7 รายการเงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง

-

261,000 บริษัทฯ ให้ บริษัทย่อยกู้ยมื เงิน

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ระยะยาวโดยอัตราดอกเบี ้ย
กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด

2. BJC International Company ตัวแทนจาหน่าย
Limited
3. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

89,930

-

"

130,045,500

-

"

130,135,430

261,000

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้
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8 รายการเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

422,800

526,500 บริษัทฯ กู้ยมื เงินระยะสันจาก
้

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84

บริษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี ้ย
กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์

78,267

80,665

"

271,491

261,998

"

ถือหุ้นร้ อยละ 99.15

3. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

เทคโนโลยีทางภาพเครื่อง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง
4. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์
5. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

56,955

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

118,650

118,852

"

311,500

91,000

"

23,400

6,000

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
6. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
7. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม

441,000

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

1,724,063

1,085,015

การร่ วมค้า
1. บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์

ธุรกิจให้ เช่าบ่อเลี ้ยงกุ้งและ การร่วมค้ า
อุปกรณ์

5,000

5,000 บริษัทฯ กู้ยมื เงินระยะสันจาก
้

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

การร่วมค้ า โดยอัตราดอกเบี ้ย
กาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื
และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด

รวมทัง้ สิน้

5,000

5,000

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

635

2,965 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

403,028

9,208

"

459,109

21,174

"

25,115

14,766

"

70

"

9,087

8,349

"

7,525

3,374

"

4,040

12,417

"

34,674

44,914

"

132

58

"

70

111

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ. ไทย แดรี่)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

-

ทางการแพทย์
6. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

7. BJC Glass Vietnam Limited ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

10. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
11. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

เทคโนโลยีทางภาพเครื่อง
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
12. BJC Cellox (Vietnam)

ตัวแทนจาหน่าย

Company Limited

บริษัทย่อยทางอ้ อม

1,993

1,630 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

13. BJC International Company ตัวแทนจาหน่าย
Limited
14. BJC International

บริษัทย่อยทางตรง

5,290

2,234

"

797

680

"

948

2,025

"

(91)

(91)

"

142

210

"

5,386

4,641

"

120

120

"

6,164

3,322

"

5,342

10,698

"

63,006

2,945

"

39,742

30,387

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
บริการให้ คาปรึกษาด้ าน

(Myanmar) Company Limited การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

และการรวบรวมข้ อมูล
15. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์
16. บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติ ้ง
17. บจ. คอสม่า เมดิคอล

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุ บริษัทย่อยทางอ้ อม
การแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
18. บจ. คอสม่า เทรดดิ ้ง

19. Ichiban Foods Company
Limited
20. BJC Foods (Malaysia)

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทางอ้ อม

ทางการแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ผลิตผลิตภัณฑ์ ซงึ่ ทาจาก

บริษัทย่อยทางอ้ อม

ถัว่ เหลือง

ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางอ้ อม

Sdn Bhd

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

21. บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

22. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
23. Phu Thai Group Joint Stock จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและ บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
Company

บริโภค

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 64.55

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
24. Thai An Vietnam Trading

ค้ าปลีก

Company Limited

บริษัทย่อยทางอ้ อม

90,593

90,593 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

25. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
26. TBC-Ball Beverage Can

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

Vietnam Limited

225,486

5,839

"

1,524

-

"

6,561

432

"

34,005

32,571

"

1,255

1,179

"

19,120

43,589

"

106

"

11,045

11,027

"

1,228

6,580

"

1,832

937

"

5,785,550

3,614,108

"

492,356

105,555

"

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 26.79

27. บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน

ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

28. Thai Corp International

ตัวแทนจาหน่าย

(Vietnam) Company Limited

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 75.00

29. บจ. บีเจซี คอนซูเมอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

30. บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่อง

ผลิตภาชนะแก้ ว

แก้ วไทย
31. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 98.63

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง

-

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
32. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

33. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

34. BJC International Holding

บริษัทลงทุน

Pte. Ltd
35. บจ. บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

36. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 99.96
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
37. บจ. บีเจซี เมก้ า มาร์เก็ต

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม

24

50 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

38. บจ. บีเจซี เพาเวอร์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

4

2

"

10

3

"

1,615

1,028

"

13,486

4,223

"

103

103

"

3,705

2,455

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
39. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์

ให้ เช่าคลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

40. BJC Brand Limited

บริการด้ านการบริหาร

บริษัทย่อยทางตรง

จัดการเครื่องหมายการค้ า ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
41. Vina Paper Company Limited ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

42. BJC-Mpoint (Hong Kong)
Company Limited
43. บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์

บริการให้ คาปรึกษาด้ าน

การบริหารจัดการแฟรนไชส์ ทางอ้ อม
และค้ าขาย
ค้ าส่ง และค้ าปลีก

เนชัน่ แนล

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

44. บจ. บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ บริการจัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์
45. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยทางตรง

72

-

"

13,861

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

7,775,689

4,096,587

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

302

286 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

รวมทัง้ สิน้

302

286

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. BJC O-I Glass Pte. Ltd.

บริษัทลงทุน

การร่วมค้ า

9

9 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

2. Malaya Glass Products

ผลิตภาชนะแก้ ว

Sdn Bhd
3. Malaya-Vietnam Glass

ผลิตภาชนะแก้ ว

6. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส
7. บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์
8. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

21,921

"

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

126

219

"

216

140

"

13

77

"

2,146

222

"

16

8

"

5,997

3,425

"

70

22

"

46,585

26,043

ถือหุ้นร้ อยละ 35.00
ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)
5. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา

37,992

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

Limited
4. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00
นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00

ธุรกิจให้ เช่าบ่อเลี ้ยงกุ้งและ การร่วมค้ า
อุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

วินาศภัย
9. บจ. บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ นายหน้ าประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า
ถือหุ้นร้ อยละ 50.98
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. เบียร์ช้าง

ถือครองเครื่องหมายการค้ า มีกรรมการร่วมกัน
และผลิตหัวเชื ้อเบียร์

155

155 เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม

- คุณหญิงวรรณา

หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน

สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

238

งบการเงินประจำ�ปี 2562

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
2. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1

- เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

เนชัน่ แนล

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม
หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน
ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/
หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

8

"

10,926

"

443

"

330,929

351,071

"

25,582

9,001

"

2,404

4,794

"

5,428

"

ผลิตภัณฑ์ นมและ
น ้าผลไม้

4. InterBev (Singapore) Limited จัดจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

มีกรรมการร่วมกัน

321

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5. Me Linh Point Limited

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

6. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน

-

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

7. Mong Reththy Investment

ปลูกปาล์มน ้ามัน

มีกรรมการร่วมกัน

Cambodia Oil Palm

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

Company Limited

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

8. บจ. ปากซอง แคปปิ ตอล

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9. บจ. พรรณธิ อร

ลงทุนในบริษัททีท่ าธุรกิจที่ มีกรรมการร่วมกัน
เกีย่ วเนื่องทางการเกษตร

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

และอุตสาหกรรมทางการ

- คุณหญิงวรรณา

เกษตร

-

สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

38

-

"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
11. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน

3

- เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม

- คุณหญิงวรรณา

หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน

สิริวฒ
ั นภักดี

ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

12. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน

77,773

86,576

"

327

228

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14. บจ. ทีซีซี-ห้ าเชียง

ธุรกิจท่าเรือ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

167

162

"

15. Suvannaphum Investment

บริษัทลงทุน

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

6,191

11,755

"

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

124

Company Limited
16. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล

-

"

บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง
17. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

7,312

6,077

"

3,658

3,659

"

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

240
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
19. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

11,948

- เป็ นรายการลูกหนี ้อืน่ ซึง่

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

เกิดขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับ ตาม

- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ

หัวข้ อ 1.2 และ/หรือ เงินปัน

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

ผลรับ ตามหัวข้ อ 1.3 และ/

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หรือรายได้ จากการปันส่วน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ
ตามหัวข้ อ 1.4 และ/หรือ
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

20. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

295

366

467,228

490,649

"

สารสนเทศ
รวมทัง้ สิน้
10 รายการลูกหนีค้ ่คู ้าและลูกหนีร้ ้ านค้าเช่ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
1. บจ. บิก๊ ซี เซอร์วสิ เซส

สนับสนุนการให้ บริการ

การร่วมค้ า

ธุรกิจประกันชีวติ และ

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

7,086

1,637 เป็ นรายการลูกหนี ้คูค่ ้ าและ
ลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า ซึง่ เกิดขึ ้น

วินาศภัย
2. บจ. บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ นายหน้ าประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ

จากรายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5
บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

1,067

2,391

8,153

4,028

"

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98
รวมทัง้ สิน้

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

241

181 เป็ นรายการลูกหนี ้คูค่ ้ าและ

กระดาษบางปะอิน

ลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า ซึง่ เกิดขึ ้น
จากรายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

2. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4,325

8,240

"

3. บจ. เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด

ผลิตและจาหน่ายไอศกรีม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

206

588

"

4. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

294

285

"

(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมและ
น ้าผลไม้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
5. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน

1,409

- เป็ นรายการลูกหนี ้คูค่ ้ าและ

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

ลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า ซึง่ เกิดขึ ้น

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

จากรายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

3,164

3,773

"

6,883

5,304

"

1,362

2,533

"

48,094

41,092

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7. บจ. โออิชิ ราเมน

จาหน่ายอาหารและ

มีกรรมการร่วมกัน

เครื่องดื่ม

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

8. บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วสิ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9. บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ ผลิตสุรา

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

มีกรรมการร่วมกัน

ธุรกิจรถยนต์

95

-

"

1

1

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

12. บจ. สตาร์บคั ส์ คอฟฟี่

ธุรกิจร้ านกาแฟ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

138

-

"

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

393

461

"

(ประเทศไทย)
13. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
14. บจ. ทวีผลการเกษตร

15. บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ
เอเชีย

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน

จาหน่ายอาหารและ

-

148 เป็ นรายการลูกหนี ้คูค่ ้ าและ

- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

ลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า ซึง่ เกิดขึ ้น

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

จากรายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3,547

3,726

70,152

66,332

"

เครื่องดื่ม
รวมทัง้ สิน้

11 รายการเจ้ าหนีอ้ ่นื - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

53

21 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ผลิตกระดาษอนามัย

บริษัทย่อยทางตรง

1,481

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
3,296
"

2,959

3,247

"

42,489

47,673

"

173

345

"

-

171

"

209

29

"

36

146

"

ถือหุ้นร้ อยละ 94.84
3. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์

ผลิตอาหารว่าง

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

4. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
5. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

สเปเชียลตี ้ส์
6. บจ. ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์
(เดิมชื่อ บจ. ไทย แดรี่)

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 99.15

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
7. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
8. บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

243

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
9. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง

14,971

4,593 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

10. บจ. บีเจเอช เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

3,465

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
1
"

ทางการแพทย์
11. บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เทรดดิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

1,495

1,301

"

เทคโนโลยีทางภาพ เครื่อง ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
เขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง

12. บจ. บีเจซี โลจิสติกส์

บริษัทลงทุน

แอนด์ แวร์เฮ้ าส์
13. บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติ ้ง
14. บจ. บีเจซี แพคเกจจิ ้ง

บริษัทย่อยทางตรง

36

-

"

39,019

674

"

2,320

593

"

-

1,808

"

45

2,676

"

-

1,853

"

3,767

3,357

"

173

22

"

990

-

"

4,702

-

"

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
จาหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุ บริษัทย่อยทางอ้ อม
การแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

15. บจ. คอสม่า เมดิคอล

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางอ้ อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
16. บจ. คอสม่า เทรดดิ ้ง

17. บจ. มัณฑนา

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ทางอ้ อม

ทางการแพทย์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

จาหน่ายเวชภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง

เครื่องมือ และอุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ทางการแพทย์
18. บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
19. บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

ผลิตสบู่ เครื่องสาอางและ บริษัทย่อยทางตรง
ลูกอม

ถือหุ้นร้ อยละ 99.85

บริการจัดอบรมสัมมนา

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

20. บจ. ไทย มาลายา กลาส

ผลิตภาชนะแก้ ว

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

21. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
22. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ค้ าปลีก

บริษัทย่อยทางอ้ อม

204,114

211,414 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 99.96

เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

23. BJC Brand Limited

บริการด้ านการบริหาร

บริษัทย่อยทางตรง

100

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
100
"

จัดการเครื่องหมายการค้ า ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
24. บจ. บีเจซี บิก๊ ซี ดีเวลลอปเมนท์ บริการจัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์
25. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

บริษัทย่อยทางตรง

1,116

-

"

296

-

"

324,009

283,320

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

บริ ษทั ร่ วม
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

20,459

23,449 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3
รายการดอกเบี ้ยจ่าย

รวมทัง้ สิน้

20,459

23,449

การร่ วมค้า
1. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)

758

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00

427 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

2. บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์

ธุรกิจให้ เช่าบ่อเลี ้ยงกุ้งและ การร่วมค้ า
อุปกรณ์

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

10

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
19
"

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

245

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

การร่ วมค้า
3. บจ. บิก๊ ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ นายหน้ าประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ

บริษัทย่อยของการร่วมค้ า

170

222 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่

ถือหุ้นร้ อยละ 50.98

เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3
รายการดอกเบี ้ยจ่าย

รวมทัง้ สิน้

938

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

118

668

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. อนันตศิริพัฒนา

เป็ นผู้จดั การและดูแล

- เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่

ผลประโยชน์ เก็บ

เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ

ผลประโยชน์ และจัดการ

2.2 รายการต้ นทุนในการจัด

ทรัพย์สิน

จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3
รายการดอกเบี ้ยจ่าย
"

2. บจ. แอสเสท เวิรด์ รีเทล

ธุรกิจบริหารศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

379

3. บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตและขายกระดาษ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

1,205

"

4. บจ. ทศภาค

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

2,934

"

5. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

175

"

ผลิตและจาหน่ายอาหาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10

-

"

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9

-

"

68

2

"

28

55

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

523

377

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,037

533

"

กระดาษบางปะอิน

เนชัน่ แนล
6. F&N Beverages
Manufacturing Sdn Bhd
7. บจ. โกลเด้ นเวลธ์

และเครื่องดื่ม
การบริหารจัดการ

8. บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดีเวลลอปเม้ นท์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น

อสังหาริมทรัพย์

เวนเจอร์
10. บจ. โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บริหารช่องทางการจัด
จาหน่าย

11. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ
สาธารณูปโภค

246
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
12. บจ. เกษมทรัพย์ภกั ดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

374

- เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

13. MM Mega Market (Vietnam) ค้ าส่ง
Company Limited

มีกรรมการร่วมกัน

8

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
20
"

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

14. บจ. ออฟฟิ ศเวิลด์ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

245

140

"

15. บจ. รีเทล เวิลด์ 6

ธุรกิจศูนย์การค้ า

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

8

"

16. บจ. แสงโสม

ผลิตสุรา

มีกรรมการร่วมกัน

37

18

"

67

2,654

"

13,246

8,440

"

9,056

26,032

"

7,358

2,808

"

- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17. บจ. เซอร์วสิ อัลลายแอนซ์

รับจ้ างบริหารลานจอดรถ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

18. บจ. อาคเนย์เเคปปิ ตอล

ธุรกิจรถยนต์

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

19. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

20. บมจ. อาคเนย์ประกันชีวติ

ธุรกิจประกันชีวติ

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

21. บจ. สุรเศรษฐ์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

300

244

"

22. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล

รับบริหารอาคารสานักงาน มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

105

620

"

พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้ นท์

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

247

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
23. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

195

1,502 เป็ นรายการเจ้ าหนี ้อืน่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากรายการ ตามหัวข้ อ
2.2 รายการต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการ
บริหาร และ/หรือหัวข้ อ 2.3

24. บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์

ให้ เช่าพื ้นที่

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

25. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน

113
90

รายการดอกเบี ้ยจ่าย
113
"
-

"

- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
26. บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

มีกรรมการร่วมกัน

ขวดแก้ ว

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร

6,718

7,103

"

และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
27. บจ. ไทยดริง้ ค์

ประกอบกิจการผลิต

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

61

"

จาหน่ายสุรา เบียร์ โซดา
28. บจ. ทิพย์พัฒน อาร์เขต

เช่าพื ้นทีแ่ ละบริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

104

6

"

29. บจ. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

24

-

"

30. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

279

279

"

แมนเนจเม้ นท์
รีเทล อินเวสเม้ นต์
31. บจ. ตะวันนา บางพลี

ค้ าปลีก

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(1)

(1)

"

32. บจ. วัฒนศิริคอมมูนิเคชัน่

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษาและ มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

2,756

1,697

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

1,369

829

"

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

67,667

23,922

"

113,282

81,776

การบริหารจัดการ
33. บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ
เอเชีย
34. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม
ให้ บริการระบบข้ อมูล
สารสนเทศ

รวมทัง้ สิน้
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12 รายการสินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. ธนสินธิ

รับเหมาก่อสร้ างอาคารทุก มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

4,148 เป็ นรายการสินทรัพย์

ชนิด

หมุนเวียนอืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจาก
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

2. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

31

4

"

535

-

"

30

-

"

-

330

"

-

125

"

36

113

"

516

1,171

"

1,148

5,891

ผลิตภัณฑ์ นมและ
น ้าผลไม้

3. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

มีกรรมการร่วมกัน
- นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
- คุณหญิงวรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

4. บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล

กิจการโรงแรม ภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง
5. บจ. อุตสาหกรรมน ้าตาล
สุพรรณบุรี

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

6. บจ. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

7. บจ. น ้าตาลทิพย์สุโขทัย

ส่งออก ผลิตน ้าตาลทราย มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายส่ง-ปลีกน ้าตาล
ทราย

8. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

สารสนเทศ
รวมทัง้ สิน้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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13 รายการสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป

นาเข้ าและจาหน่าย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

616

- เป็ นรายการสินทรัพย์ไม่

เคมีภณ
ั ฑ์ อตุ สาหกรรมและ ทางอ้ อม

หมุนเวียนอืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจาก

ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

ถือหุ้นร้ อยละ 93.09
รวมทัง้ สิน้

616

-

การร่ วมค้า
1. บจ. แก้ วกรุงไทย

ขายส่ง เศษแก้ ว พลาสติก บริษัทร่วม
เศษวัสดุใช้ แล้ ว

120,000

- เป็ นรายการสินทรัพย์ไม่

ถือหุ้นร้ อยละ 24.65

หมุนเวียนอืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจาก
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

รวมทัง้ สิน้

120,000

-

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. อีเอสพี เอ็น อินเตอร์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

32 เป็ นรายการสินทรัพย์ไม่

เนชัน่ แนล

หมุนเวียนอืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจาก
รายได้ อนื่ ตามหัวข้ อ 1.5

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
เช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ น

อสังหาริมทรัพย์

เวนเจอร์
3. บจ. กาแลไนท์บาซาร์

มีกรรมการร่วมกัน

80

80

"

-

1,458

"

153

153

"

36

"
"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ให้ เช่าพื ้นทีแ่ ละให้ บริการ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

สาธารณูปโภค
4. บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
พร็อพเพอร์ตี ้ แมนเนจเม้ นท์

รับบริหารอาคารสานักงาน มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม

5. บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่

โรงแรมและภัตตาคาร

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

-

6. บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ให้ บริการระบบข้ อมูล

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

590

1,371

รวมทัง้ สิน้

823

3,130

สารสนเทศ
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14 รายการหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียนอื่น

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้อม / ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

บริ ษทั ย่ อย
1. บจ. เอเซียบุ๊คส

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือ

บริษัทย่อยทางอ้ อม

และนิตยสาร

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

-

726 เป็ นรายการหนี ้สินไม่หมุนเวียน
อืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจากรายการตาม
หัวข้ อ 2.2 รายการต้ นทุนใน
การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหาร

2. บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ บริการด้ านพิธีการออก
สินค้ า คลังสินค้ า

บริษัทย่อยทางตรง

325

289

"

1,386

1,232

"

3,467

2,908

"

720

640

"

143

17

"

6,041

5,812

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
3. บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
4. บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

ร้ านเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี

บริษัทย่อยทางตรง

แอลกอฮอล์

ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางตรง
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

5. บจ. บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) บริษัทลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00

6. บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบ

บริษัทย่อยของบริษัทย่อย

สังกะสี

ทางอ้ อม
ถือหุ้นร้ อยละ 100.00
รวมทัง้ สิน้

การร่ วมค้า
1. บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ

ผลิตและจาหน่ายเวชภัณฑ์ การร่วมค้ า

(ประเทศไทย)

43

43 เป็ นรายการหนี ้สินไม่หมุนเวียน

ถือหุ้นร้ อยละ 51.00

อืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจากรายการตาม
หัวข้ อ 2.2 รายการต้ นทุนใน
การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหาร

2. บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา
3. บจ. เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส

นาเข้ าและจาหน่าย

การร่วมค้ า

ผลิตภัณฑ์ โซดาแอช

ถือหุ้นร้ อยละ 50.00

จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

การร่วมค้ า

พลาสติกแข็ง

ถือหุ้นร้ อยละ 49.00
รวมทัง้ สิน้

87

154

"

-

473

"

130

670

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
การประกอบธุ รกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยตรง
หรื ออ้ อม / ความสัมพันธ์
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
สาหรั บปี สินสุ
้ ดวันที่
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียดของรายการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์
(ประเทศไทย)

ผลิตและจาหน่าย

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

93

93 เป็ นรายการหนี ้สินไม่หมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ นมและ

อืน่ ซึง่ เกิดขึ ้นจากรายการตาม

น ้าผลไม้

หัวข้ อ 2.2 รายการต้ นทุนใน
การจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ย
ในการบริหาร

2. บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3. บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ภัตตาคารอาหารญี่ ปนุ่

มีกรรมการร่วมกัน
- นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

325

270

"

7,923

7,908

"

5,964

4,507

"

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4. บจ. โออิชิ ราเมน

จาหน่ายอาหารและ

มีกรรมการร่วมกัน

เครื่ องดื่ม

- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

5. บจ. ทีซีซี-ห้ าเชียง

ธุรกิจท่าเรือ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

13

-

"

6. บจ. สตาร์บคั ส์ คอฟฟี่

ธุรกิจร้ านกาแฟ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

962

-

"

-

536

"

112

-

"

(ประเทศไทย)
7. บจ. ทวีผลการเกษตร

ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม มีกรรมการร่วมกัน
- นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

8. บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด

บริษัทลงทุน

มีกรรมการร่วมกัน
- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ
- นายสิทธิ ชยั ชัยเกรียงไกร
และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

9. บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ
เอเชีย

จาหน่ายอาหารและ

มีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

10,216

9,327

รวมทัง้ สิน้

25,608

22,641

เครื่ องดื่ม

"
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นโยบายการกาหนดราคาระหว่ างกัน
รายการระหว่า งกัน ข้ า งต้ น มี ก ารพิ จ ารณาราคาที่ เ หมาะสม โดยราคาที่ ต กลงกัน เป็ นราคาตลาด ซึ่ง สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้ าเป็ นเช่นปกติการค้ าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท/บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการบัญชีระหว่างกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันได้ กาหนดขึ ้นตามนโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน ดังนี ้
รายการ
ขายสินค้ าและบริ การ
ซื ้อสินค้ าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รายได้ จากการปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ดอกเบี ้ยจ่าย
ซื ้อและขายสินทรัพย์ถาวร

นโยบายการกาหนดราคา
บวกกาไรจากต้ นทุนการได้ มาของสินค้ าและบริ การนัน้
ราคาตลาดสุทธิจากกาไรส่วนเพิม่ ของบริ ษัท
ตามอัตราที่ประกาศให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายอื่น
อัตราดอกเบี ้ยกาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด
ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา
บวกกาไรจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง
ราคาทีต่ กลงกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี ้ยกาหนดจากต้ นทุนการกู้ยมื และอัตราดอกเบี ้ยท้ องตลาด
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจากการจัดสรรทรัพยากรร่ วมกันในกลุ่ม บริ ษัท และบริ ษัทได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกาหนดให้ รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท/บริ ษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผ่านการอนุมตั ิเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ จะมีการดาเนินการตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่ างกันในอนาคต
ในกรณี ที่มีการทารายการระหว่างกันในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังเป็
้ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ และเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนาคต บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าทัว่ ไป โดยการอ้ างอิงกับราคา และเงื่อนไขที่เหมาะสม และยุติธรรม
สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิในหลักเกณฑ์ และแนวทางใน
การปฏิบตั ิดงั กล่าว

