วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน)

2.

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

3.

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด

4.

ใบนาฝากแบบ Bill Payment

5.

หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

6.

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และเอกสารแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
เฉพาะผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,400,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ ละรายถื อ อยู่ (Rights Offering) ครั้ ง แรก ซึ่ ง มี ก าหนดระยะเวลาจองซื้ อ ในวั น ที่ 13 - 15, 20 และ 21
กรกฎาคม 2559
3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัดตามข้อ 1) และ/หรือมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนสาหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งแรก ตามข้อ

2) บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่สอง)
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้งดการ
จัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุ นของบริ ษัท จานวน 800,000,000 หุ้น ให้ แ ก่บุ ค คลในวงจากั ด (Private Placement) ตามข้อ 1)
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าราคาเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ให้ส่วนลดไม่ เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาปิดของหุ้นบริษัทที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กล่าวคือราคาไม่ต่ากว่า 40.5 บาท ซึ่งบริษัทได้รับแจ้งจากผู้จัดจาหน่าย
หุ้น (Underwriters) ว่าจากการสอบถามนักลงทุนเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทพบว่ ามีข้อจากัดด้าน
ระยะเวลาเนื่องจากไม่สามารถตัดสินใจได้ทันภายในระยะเวลาตามแผนการเพิ่มทุนซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจาเป็นต้องงดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อนา
หุ้นเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งที่สองเพื่อให้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 807,779,000 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร (ซึ่ง
ประกอบด้วย หุ้นจานวน 800,000,000 ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และหุ้นจานวน
7,779,000 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสาหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งแรก) ไปจัดสรรสาหรับ
การเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งที่สองให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต่อไป ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 35 บาท โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของ
ตนได้
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อหุ้นรายนั้นๆ ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และบริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือไม่สามารถจัดสรร
ได้อีกเนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนในรอบแรก เป็นดังนี้
1)

ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิในรอบแรกมากกว่าจานวนรวมทั้งหมดของหุ้นที่
มีผู้แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจานงในการจองซื้อ
หุ้นเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อแล้วทุกราย

2)

ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิในรอบแรกน้อยกว่าจานวนรวมทั้งหมดของหุ้นที่
มีผู้แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดาเนินการดังนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือ
หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง) ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระ
ค่าจองซื้อแล้ว

(ข)

ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจานวน
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ จองเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกต่อไปเนื่องจากเป็นเศษหุ้น

บริษัทได้แจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่
14 กรกฎาคม 2559 และบริษัทได้กาหนดวันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 1, 2, 3 และ 4

สิงหาคม 2559 รวม 5 วันทาการ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ Rights Offering ครั้งที่ 2 ซึ่งมีจานวน
ตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 3) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ส่งมาด้วยนี้
(สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

หนังสือแจงการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่บริษทั จดทะเบียน
ชื่อ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สถานทีต่ ั้ง อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท (662) 367-1111, (662) 381-4520-39
โทรสาร (662) 367-1000, (662) 381-4545
Website www.bjc.co.th
2. วันเดือนป และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัททีม่ ีมติใหจดั สรรหุนเพิ่มทุน
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบให
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกบั ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุน แบบ Rights Offering ครั้งที่สอง ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนสําหรับการเสนอขาย
แบบ Rights Offering ครั้งแรก
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหงด
การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จํ า นวน 800,000,000 หุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement) และให นํ า หุ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วไปเสนอขายให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ในการเสนอขายแบบ Rights
Offering ครั้งที่สองนี้ เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 807,779,000 หุนที่
เหลือจากการจัดสรร (ซึ่งประกอบดวย หุนจํานวน 800,000,000 ที่เหลือจากการเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) และหุนจํานวน 7,779,000 หุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมสําหรับ
การเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งแรก) ไปจัดสรรสําหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งที่
สองใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตอไป ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม (ในกรณีมีเศษให
ปดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุนละ 35 บาท

3. รายละเอียดการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลวของบริษัท

: ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุน และบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยแลว
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเปนจํานวนทั้ งสิ้น 4,053,955,000 บาท แบ ง
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ออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,053,955,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท โดยมี ทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน 1,593,282,800 บาท แบ ง ออกเป น หุ น ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,593,282,800 หุน มูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่จะชําระเพิ่มสําหรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน

: ไมเกิน 807,779,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู
(Rights Offering) ในครั้งนี้ไดทั้งหมด จะทําใหทุนชําระแลวของบริษัท ภายหลัง
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ใน
ครั้งแรกและครั้งที่สองนี้ จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3,982,145,200 บาท และหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3,982,145,200 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท

จํานวนหุนทีจ่ ัดสรร

: ไมเกิน 807,779,000 หุน
(เนื่ อ งจากจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดที่ อ อกจํ า หน า ยแล ว ของบริ ษั ท เท า กั บ
1,593,282,800 หุน ดังนั้น จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะนํา ไปจัดสรร
ใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 2 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม คิด
เปนจํานวนทั้งสิ้น 796,641,400 หุน จากหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดไมเกิน
807,779,000 หุน

ราคาเสนอขายตอหุน

: 35.00 บาท

อัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญ : 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซื้อหุน
ในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได
วิธีการจัดสรร

: บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม แบบ Rights Offering ในครั้งที่
สองนี้ จํานวนไมเกิน 807,779,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดย
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในราคาเสนอขายหุนละ 35 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณใหปด
เศษนั้นทิ้ง
ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
ในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว ใหแกผูถือหุนเดิม
ทีแ่ สดงความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน โดย
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูจองซื้อหุนรายนั้นๆ
ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม และบริษัทจะดําเนินการ
จั ด สรรหุ น ที่ เ หลื อ จนกระทั่ ง ไม มี หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการจั ด สรรอี ก
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หรือไมสามารถจัดสรรไดอีกเนื่องจากเปนเศษหุน หรือจนกวาไมมีผูถือหุนรายใด
ประสงคที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวอีกตอไป
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือ
จากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในรอบแรก เปนดังนี้
1)

ในกรณีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสิทธิในรอบแรก
มากกวาจํานวนรวมทั้งหมดของหุนทีม่ ีผูแสดงความจํานงจองซื้อเกินกวา
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงในการจองซื้อ
หุนเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อแลวทุกราย

2)

ในกรณีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสิทธิในรอบแรก
นอยกวาจํานวนรวมทั้งหมดของหุนทีม่ ีผูแสดงความจํานงจองซื้อเกินกวา
สิทธิ บริษัทจะดําเนินการดังนี้
(ก) ผูถือหุนที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิแตละราย จะไดรับการจัดสรรตาม
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิรายนั้น ๆ
(ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง)
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนที่ผูถือหุน
แตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว
(ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ให
จัดสรรใหแ กผูที่จ องซื้อ เกินกวาสิท ธิแตละราย และยังได รับการ
จัดสรรไมครบ ตามสัดสวนการถือหุนเดิม ของผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิแตละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปด
เศษของหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้
ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ
(ข) นี้จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร หรือไมสามารถจัดสรร
ไดอีกตอไปเนื่องจากเปนเศษหุน

ตัวอยาง การจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนทีจ่ องเกินสิทธิ
จํานวนหุนสามัญเพิม่ ทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเทากับ 150 หุน
การจัดสรรการจองเกินกวาสิทธิรอบที่ 1
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ผูถือหุน

จํานวนหุน
ที่ถือ
ปจจุบัน

ผูถือหุน ก.

จํานวนหุนทีจ่ องซื้อ

คงเหลือจํานวนหุน
จัดสรรจริง
ที่ จองเกินสิทธิและ
รอบที่ 1
ยัง ไมไดรับจัดสรร

จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 1

ตามสิทธิ

เกินสิทธิ

100

100

20

(100/450x150)=33.33

20

0

ผูถือหุน ข.

150

150

100

(150/450x150)=50.00

50

50

ผูถือหุน ค.

200

200

150

(200/450x150)=66.67

66

84

รวม

450

450

136

134

จํานวนหุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรครั้งที่ 1

14

จากการจัดสรรการจองซื้อเกินกวาสิทธิรอบที่ 1 จํานวนหุนที่ผูถือหุน ก. จะไดรับจัดสรรเทากับ 33.33 หุน โดย
เศษ 0.33 หุน ใหปดทิ้ง อยางไรก็ตาม ผูถือหุน ก. จองซื้อเกินกวาสิทธิเพียง 20 หุน จึงไดรับการจัดสรรเพียง 20 หุน จํานวน
หุนที่ผูถือหุน ข. จะไดรับจัดสรรเทากับ 50 หุน และไดรับการจัดสรรจริง 50 หุน และจํานวนหุนที่ผูถือหุน ค. จะไดรับจัดสรร
เทากับ 66.67 หุนโดยเศษ 0.67 หุนใหปดทิ้ง และไดรับการจัดสรรจริง 66 หุน ดังนั้น คงเหลือจํานวนหุนที่ยังไมไดรับการ
จัดสรรอีกจํานวน 14 หุนโดยจะนํามาจัดสรรตอในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลังการจัดสรรในรอบแรก ผูถือหุน ข. และ ค.
ยังคงตองการจองซื้อหุนเกินสิทธิอีกจํานวน 50 หุน และ 84 หุน ตามลําดับ
การจัดสรรการจองเกินกวาสิทธิรอบที่ 2
จํานวนหุนทีจ่ องซื้อ

ผูถือหุน

จํานวนหุนที่
ถือปจจุบัน

ตามสิทธิ

เกินสิทธิ

ผูถือหุน ข.
ผูถือหุน ค.
รวม

150
200
350

150
200
350

100
150
250

จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่
2

จัดสรรจริง
รอบที่ 2

(150/350x14)=6.00
(200/350x14)=8.00

6
8
14

จํานวนหุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรครั้งที่ 2

คงเหลือจํานวนหุนที่
จองเกินสิทธิและยัง
ไมไดรับจัดสรร
44
76
120

0

จากการจัดสรรการจองเกินกวาสิทธิรอบที่ 2 จํานวนหุนที่ผูถือหุน ข. จะไดรับจัดสรรเทากับ 6 หุน และจํานวนหุน
ที่ผูถือหุน ค. จะไดรับจัดสรรเทากับ 8 หุน ดังนั้น ในกรณีที่มีหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร บริษัทจะดํา เนินการจัดสรรหุน
คงเหลือ ดังเชน 2 รอบแรกจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร หรือไมสามารถจัดสรรไดอีกตอไปเนื่องจากเปนเศษหุน
4. ชื่อและสถานที่รับจองซือ้ หุน สามัญเพิ่มทุนของตัวแทนการรับจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน”)
เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 20
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2949-1999
5. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Record Date)
สําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ครั้งที่สอง ในวันที่
13 กรกฎาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
6. กําหนดการจองซือ้ วิธกี ารจองซื้อ และการชําระคาจองซือ้ หุน สามัญเพิ่มทุน
6.1

ระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 1, 2, 3 และ 4 สิงหาคม 2559 (รวม 5 วันทําการ) ระหวาง
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานทีข่ องตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุไวในขอ 4

6.2

สถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
หากผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ใหติดตอยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ
และหลักฐานการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไวในขอ 6.3) ไดที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในขอ 4 เทานั้น
สําหรับผูถือหุนที่ถือหุนในระบบไรใบหุน (Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยและมีหุนสามัญของบริษัทฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้น ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เรื่องใหแกตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จะไมรับเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย

6.3

วิธีการจองซื้อและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายตองการจองซื้อตามสิทธิ หรือ
นอยกวาสิทธิตามที่แสดงไวในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และจํานวนหุนที่ตองการจองซื้อเกิน
กวาสิทธิ (ถามี) ในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวตอผูจองซื้อหุน 1 ราย พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจอง
ซื้อหุนในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชํา ระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ทั้ง
ในสวนที่จองซื้อตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรและในสวนที่ประสงคจะจองซื้อเกิน
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กวาสิทธิ (ถามี) โดยแนบใบนําฝากของการชําระเงินคาจองซื้อ แบบ Bill Payment หรือเช็คบุคคล หรือ
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท และนําสงเอกสารดังกลาวทั้งหมดมายัง ที่ทําการของตัวแทนการรับจองซื้อ หุน
สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในขอ 4
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ ผูถือหุนจะตองแสดงความจํานงการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหครบจํานวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ
ผูจองซื้อหุนหรือผูรับมอบอํานาจจะตองยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
6.3.1

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ที่ไดกรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อ หุน ทั้งนี้ กําหนดใหผูจองซื้อหุนยื่นใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ตอใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เทานั้น ทั้งนี้ ผูถือ
หุนสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.bjc.co.th)

6.3.2

ใบรั บรองสิท ธิการจองซื้อ หุนสามั ญเพิ่ มทุน (ถ ามี) ซึ่ง ออกโดยบริ ษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท (สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 3)

6.3.3

หลักฐานการชําระเงิน ไดแก ใบนําฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (Bill Payment) (สิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 4) ในกรณีชําระเงินคาหุนดวยการโอนเงิน หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท พรอมทั้งระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว ดานหลังของหลักฐาน
การชําระเงิน
 กรณีชําระดวยเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ผูถือหุนที่ประสงคจะชําระเงินคาหุนเปนเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท บริษัทขอ
สงวนสิทธิรับเอกสารจองซื้อและรับชําระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตั้งแตเวลา 09.00 น. 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2559 โดยเช็คบุคคล
หรือแคชเชียรเช็ค

หรือดราฟท จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแตไมเกินวันที่ 2

สิงหาคม 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทําการ
ถัดไป
การชําระเงินคาหุนเปนเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมเฉพาะสั่ง จาย
“บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร” หรือ “Subscription Account for
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BJC” ทั้งนี้ กําหนดใหผูจองซื้อหุนสั่งจายเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 1 ฉบับ ตอ
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อ
 กรณีชําระดวยเงินโอนเขาบัญชี
ผูถือหุนที่มีความประสงคจะชําระเงินคาหุนเปนเงินโอน สามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได
ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 1, 2, 3 และ 4
สิงหาคม 2559 โดยผูถือหุนตองใชใบนําฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
หรือสามารถขอรับไดจากเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยกรอกขอมูลให
ครบถวนพรอมระบุรหัสลูกคา (Ref.1) เปนเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก (ตามที่ปรากฏใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) และรหัสอางอิง (Ref.2)
เปนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และตองชําระเงินผานเคานเตอรของธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนดวยเงินโอนเขาบัญชี ใหชําระเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ” หรือ “Subscription Account for BJC”
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1113-92514-5
ตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนเปนเงินสด
ทั้งนี้ ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ ทั้งในสวนที่จองซื้อตามสิทธิ หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับ หรือการจองซื้อเกินกวาสิทธิ (หากมี)
โดยผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคาร (หาก
มี) ตางหากจากจํานวนเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน
6.3.4

เอกสารประกอบการแสดงตน
 ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ ใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุ น ให แ นบสํ า เนาเอกสารที่ อ อกโดยหน ว ยงานราชการซึ่ ง แสดงการเปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล
ดังกลาว เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่ รับรองสําเนาถูก ตองนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ล งนามในเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
 ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของกับการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
 ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจอง
ซื้อ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ในกรณีที่เปนสวนราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จะตอง
แนบหนังสือที่มีคําสั่ง/มติใหทําธุรกรรม หรือหนังสือแตงตั้ง หรือหนังสือมอบอํานาจในการทํา
ธุรกรรม
ในกรณี ที่ เ ป น สหกรณ มู ล นิ ธิ สมาคม วั ด มั ส ยิ ด ศาลเจ า และนิ ติ บุ ค คลอื่ น ในลั ก ษณะ
เดียวกัน จะตองแนบหนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรมหรือรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หนังสือแตงตั้งหรือ
มอบอํานาจในการทําธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่
จาย (ถามี)
 ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
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สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองที่
ออกโดยหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนาที่มีอายุไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ
โดยหนังสือรับรองดังกลาวจะตองแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล ที่ตั้ งสํานั กงานใหญ และอํา นาจหรือเงื่ อนไขในการลงลายมือชื่ อผูกพั นนิติ บุคคล
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกีย่ วของกับการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนทุกฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 12 เดือน
กอนวันจองซื้อ
6.3.5

สําหรับกรณีผูถือหุนจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงคใหคืนเงินคาหุนสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรก
ประเภทออมทรัพยหรือสําเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจาของบัญชี
ซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหุน
เทานั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เทานั้น)

6.3.6

หนังสือมอบอํานาจ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) สําหรับการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท พรอมติด
อากรแสตมป 30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูจองซื้อหุนและผูรับมอบอํานาจซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

6.4

เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ
6.4.1

ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและชําระเงินคาจองซื้อแลวไมมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไมไดรับเอกสารประกอบการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และ/หรือคาจองซื้อหุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
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6.4.2

ในกรณี ชํ า ระคา จองซื้ อ หุน ด วยเช็ค หรือ แคชเชี ยร เ ช็ค หรือ ดรา ฟท การชํ า ระเงิน ค าจองซื้ อ จะ
สมบูรณตอเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสามารถเรียกเก็บเงินคาจอง
ซื้อไดแลวเทานั้น

6.4.3

หากผูถือหุนที่จองซื้อไมสามารถจายเงินคาจองซื้อหุน หรือมิไดปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินคาจอง
ซื้อและดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่กาํ หนดเพื่อใหสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ
ไดทันตามกําหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ บริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อได (ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดวยเหตุที่มิใชความผิดของบริษัท
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อตามที่กําหนดหรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นที่มิไดกําหนดไวในหนังสือแจงการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้หรือนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถวน บริษัท
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว และบริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการไม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายดังกลาว

6.4.4

ในกรณีที่ผูจองซื้อ หุนกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถวนไม ชัดเจนหรือไม
สัมพันธกันบริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการใชขอมูลใน
เอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อยางไรก็ตาม ใน
กรณีดังกลาวบริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมีสิทธิที่จะถือวาผูถือหุนสละ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และบริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายดังกลาว

6.4.5

ในกรณีหากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกิน
สิทธิทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือ
หุนตางดาวดังกลาว หากการจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการฝาฝนขอจํากัดเรื่อง
สัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกลาวตอไป

6.4.6

ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะเปนผูรับภาระคาใชจาย และคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี)

6.4.7

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนทางไปรษณีย และห ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชําระเงินไวกั บ
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ธนาคารโดยเด็ดขาด ดวยธนาคารมีหนาที่เพียงนําเงินของทานฝากเขาบัญชีจองซื้อหุน
เทานั้น
6.4.8

ในกรณีที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุน
ผูถือหุนจะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนที่ผูถือหุน ไดรับ
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดตอ 1 เลข
ทะเบียนผูถือหุนเทานั้น หากผูถือหุนจองซื้อดวยเลขทะเบียนผูถือหุนหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่
จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถือหุนเข าดวยกันเปนรายการ
เดียวกัน หรือระบุขอมูลดังกลาวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผูจองซื้อหุนอาจไดรับ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถือหุนทุกหมายเลขรวมกัน
และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูจองซื้อหุนตามที่เห็นสมควรหรือไม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูจองซื้อหุนรายดังกลาว

6.4.9

หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระ
บริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือหุนตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก

6.4.10

หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระ
บริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.4.11

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6.5

การคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนในกรณีที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ
ในกรณีที่ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผูถือหุนจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ บริษัทโดย
ตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ ไมมีคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อหุน
ระบุไวในใบจองซื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
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6.5.1

โอนเงินคืนคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุน (เฉพาะบัญชีของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เทานั้น)
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ตามบัญชีของผูจองซื้อหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหุนเทานั้น ซึ่งตอง
ไมเปนบัญชีเงินฝากรวม หรือ

6.5.2

จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือ หุน ณ วันที่
14 กรกฎาคม 2559 ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน หรือ

6.5.3

วิธีอื่นตามที่บริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเห็นวาเหมาะสม โดยผูจองซื้อ
หุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหัก
บัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนไมสามารถดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิโดยวิธีการ
โอนเงิ น เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ หุ น ได ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามข อ 6.5.1
เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไมตรงกับชื่ อผูจองซื้อหุน หรือไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของตั ว แทนการรั บจองซื้ อหุ นสามัญ เพิ่ ม ทุน บริ ษัท และ/หรือ ตัว แทนการรับ จองซื้อ หุน สามั ญเพิ่ มทุ น จะ
ดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซื้อหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบี ยนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตามขอ
6.5.2
ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนหรือโดยการสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อหุนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผู
ถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับเงินคาจอง
ซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิโดยชอบ และผู
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จองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนอีกตอไป
6.6

วิธีการสงมอบหลักทรัพย
6.6.1

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อ หุนมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยอยู บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และบริษัท
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อหุนฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจอง
ซื้อหุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะสามารถขายหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย ”) อนุ ญ าตให หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.6.1 ชื่อของผูจองซื้อหุนในใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อ หุนประสงคที่จะฝากหุนไว
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวเทานั้น ในกรณีที่ชื่อผูจองซื้อหุนไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการสงมอบหลักทรัพยดังกลาว เปนใบหุน โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะออกใบหุน
ตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนามของผูจองซื้อหุนและจัดสงใบหุนใหตามชื่อ-ที่อยู ที่
ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ทั้งนี้ บริษัทจะไมรับผิดชอบใน
กรณีที่ผู ถือหุนไมสามารถขายหลักทรั พยที่ได รับการจัดสรรไดทันวั นทําการแรกของการซื้อขาย
หลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร

6.6.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะนําหลักทรัพยเขาบัญชีของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด
(มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา และจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนาม
ของผูจองซื้อหุนและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซือ้ หุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจอง
ซื้อหุน ในกรณีนี้ผู จองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขา
บัญชีบริษัทออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อหุนที่เปนบุคคล
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ธรรมดาและผูจองซื้อ หุน ที่เปนนิติ บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผูจองซื้อหุนที่เปนนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อหุน
ที่เปนนิติบุคคล (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6) เพื่อนําสงแกศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และหากผู
จองซื้อหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับจัดสรรหุนจะตองโอนหุนออกจากบัญชี 600 โดยติดตอผาน
บริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
และ/หรือบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันที ภายหลังที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
6.6.3

ในกรณีทผี่ ูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน ศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทจะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผู จองซื้อ หุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผู
จองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่ง
อาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมระบุเลือกวิธีการสงมอบหุนกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการสงมอบหุนดังกลาว โดยการออกใบหุนในนามของ
ผูจองซื้อหุน บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแก
ผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตาม
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ใหแกผูจองซื้อหุนแทน

7. วัตถุประสงคการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนสวนที่เพิ่ม
การเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนไปตามแผนการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทเพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน
ที่กลุมบริษัทใชในการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“กลุมบิ๊กซี”) ในสัดสวนรอย
ละ 97.94 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งไดมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 204,330 ลานบาท (จํานวนนี้ไมรวมดอกเบี้ยและคาใชจายตางๆ จากการเขาทํารายการ)
8. ประโยชนที่บริษทั จะไดรับจากการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน
เพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่ใชในการเขาซื้อกิจการของกลุม บิ๊กซี โดยเร็ว เพื่อชวยลดภาระ
ดอกเบี้ยเงินกู รวมถึงชวยในการปรับโครงสรางเงินทุนและหนี้สินของบริษัทใหมีความเหมาะสม
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9. ประโยชนที่ผูถือหุนพึงจะไดรบั จากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน
9.1

นโยบายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย (ถามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือ การ
ขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันหรือธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต อยางไรก็ดี เนื่องจากการ
ระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดรับไปชําระหนี้
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนการชําระหนี้เงินกูเพียงบางสวนเทานั้น บริษัทยังคงมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู ยืมระยะสั้นสวน
ที่เหลือ หรือจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการระดมเงินทุนจากการออกหุนกู และ/หรือกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน และ/หรือกูยืมเงินโดยการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ภายในวงเงินไมเกิน 130,000 ลานบาท ซึ่งอาจเปน
ปจจัยการพิจารณาจํานวนเงินปนผลที่จะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทได

9.2

ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแตผูจองซื้อหุนไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว โดยมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุนของบริษทั และบริษัทมีการ
ประกาศจายเงินปนผล ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

10. รายละเอียดอื่นใดที่จะเปนสําหรับผูถือหุน เพือ่ ใชในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
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สวนที่ 2
ขอมูลเบื้องตนของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2. ขอมูลเบือ้ งตนของบริษัท
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษทั

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Berli Jucker Public Company Limited

ชื่อยอหลักทรัพย

BJC

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

บริษัทดําเนินธุรกิ จหลักเกี่ยวกับการผลิต การจัด จําหนาย และการใหบริการดา น
ตาง ๆ ดังนี้
1. ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจคาสงสมัยใหม ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เวชภัณฑยา ใน
รูปแบบรานคาและรานคาออนไลน รวมทั้งธุรกิจการใหเชาพื้นที่สําหรับทําธุรกิจ
2. ผลิต ทําการตลาด และจัดจําหนาย (1) ผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ ไดแก บรรจุ
ภัณฑแกว กระปองอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑพลาสติกแข็ง (2) ผลิตภัณฑดาน
อุป โภคบริโภค ได แก ขนมขบเคี้ ยว เครื่ องดื่ ม ผลิ ตภั ณ ฑซึ่ ง ทํ าจากนม สิ น ค า
เครื่ อ งใช สว นตั ว (สบู แชมพู และเครื่ อ งสํ า อาง) สิ น ค า เครื่ อ งใช ใ นครั ว เรื อ น
(กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑทําความสะอาด)
3. นําเขา และจัดจําหนาย (1) ผลิตภัณฑดานเวชภัณฑ ไดแก เภสัชภัณฑ เวชภัณฑ
และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย (2) ผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นเทคนิ ค ได แ ก เคมี ภั ณ ฑ
อุ ต สาหกรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ทคโนโลยี ท างภาพ (3) ผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นหนั ง สื อ และ
นิตยสาร เครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน
4. ออกแบบ จัดหา และจัดจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
เครื่องมือเพื่อการอุตสาหกรรม อุปกรณคลังสินคา และขนสงสินคา และโครงเหล็ก
เสาไฟฟาแรงสูงชุบสังกะสี
5. ใหบริการดานพิธีการออกสินคา คลังสินคา ขนสง และจัดสงสินคา (โลจิสติกส)
6. ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอื่น ๆ

เลขทะเบียนบริษัท

0107536000226
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทวันที่ 29 มิถุนายน
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ภายหลั
มวิส่มามั
ผูถือหุษนัทครั
2/2559
ของบริยษนเพิ
ัทวัน่มทีทุ่ น29จดทะเบี
มิถุนายน
2559 มีงมจากที
ติอนุม่ปัตระชุ
ิการเพิ
ทุนญและบริ
ได้งดทีํา่ เนิ
นการจดทะเบี
ยน
มีมติอนุมัติการเพิ
ษัทไดดํายเนินของบริ
นการจดทะเบี
ยนเพิน่มจํทุานนวนทั
จดทะเบี
ต2559
อ กระทรวงพาณิ
ช ย่มแทุลนวและบริ
ทุ น จดทะเบี
ษั ท จะเป
้ ง สิย้ น
ต4,053,955,000
อ กระทรวงพาณิ
ย แงออกเป
ล ว ทุ น จดทะเบี
ษั ท จะเป น จํหุานนวนทั
บาทชแบ
หุนสามัญ ยจํนของบริ
านวน 4,053,955,000
มูลคา้ งหุสิน้ นที่
4,053,955,000
งออกเป
นสามัวจํญานวน
จํานวน
4,053,955,000
คาหุนทีน่
ตราไว
หุนละ 1.00บาท
บาทแบโดยมี
ทุนชํนาหุระแล
1,593,282,800
บาทหุนแบมูงลออกเป
ุนละายได
1.00แลบาท
โดยมีทุนชําษระแล
จํานวน
1,593,282,800
หุตราไว
นที่จําหหน
วทั้งหมดของบริ
ัทจําวนวน
1,593,282,800
หุน บาท
มูลคแบ
าหุนงออกเป
ที่ตราไวน
ที่จํา1.00
หนายได
หุนละ
บาทแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,593,282,800 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรสาร
โทรสาร
เว็บไซต
เว็บไซต

หุนละ 1.00 บาท
1 หุน ตอ 1 เสียง
1 หุน ตอ 1 เสียง
0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39
0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39
0 2367 1000 และ 0 2381 4545
0 2367 1000 และ 0 2381 4545
http://www.bjc.co.th
http://www.bjc.co.th
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจจําแนกตามกลุมธุรกิจ
ในป 2559 ถือวาเปนปที่มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท ภายหลังจากการที่บริษัทไดเขาลงนามในสัญญาซื้อขาย
หุนของกลุมบริษัท บิ๊กซี ซูปเปอรเซนเตอร จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) จากกลุมคาสิโน ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบิ๊กซี คิดเปน
รอยละ 58.5549 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบิ๊กซี ตลอดจนการเขาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบิ๊กซีเสร็จ
สิ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งสงผลใหบริษัทเปนผูถือหุนใหญของบิ๊กซี ในสัดสวนรอยละ 97.94 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบิ๊กซี ซึ่งถือเปนกาวสําคัญของบริษัทและเปนการตอยอดการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและ
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจในการเติบโตระยะยาว เนื่องจากบิ๊กซีประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมที่มี
ชองทางการจัดจําหนายและรูปแบบของศูนยจําหนายที่ครบทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วทั้งประเทศ ประกอบ
กับมีผลการดําเนินงานที่ดีและมีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ในการเขาลงทุนในบิ๊กซีจะชวยใหเกิดการ
ประสานประโยชน (Synergies) กับธุรกิจปจจุบันของบริษัท เชน เปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัท
ผานรานคาของบิ๊กซี ซึ่งทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดการผลิตสินคาอุปโภคและบริโภคภายใตตราสินคาของผูคาปลีก
(Private Label) รวมทั้งมีโอกาสในการรวมกิจกรรมทางดานการขนสง และการใชศูนยกระจายสินคารวมกันระหวางบิ๊กซี
กับบริษัท เพื่อใหการกระจายสินคามีประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายในระยะยาว (รายละเอียดการประกอบธุรกิจ
ของบิ๊กซีปรากฏตาม ขอ 2.4)
สืบเนื่องจากการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท บิ๊กซี บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทจึง
ตองการทําการชําระหนี้เงินกูยืมดังกลาวประมาณ 204,330 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท โดยบริษัทจะ
นําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู ( Rights
Offering) ในครั้งนี้ (รวมทั้งเงินทุนที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด) มาใชในการชําระคืน
หนี้เงินกูยืมดังกลาว ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ไดจากการออกหุนกู และ/หรือกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือกูยืมเงินโดย
การออกตั๋วแลกเงิน (B/E) เพื่อชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (refinancing) ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 130,000 ลาน
บาท บริษัทจะมีเงินจํานวนเพียงพอที่จะชําระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินที่กลุมบริษัทใชในการเขาซื้อกิจการของกลุม
บริษัท บิ๊กซี
ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมุงมั่นความเปนเลิศในการพัฒนาการผลิตสินคาและบริการที่เ ปยมดวย
คุณภาพตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และเปนผูนําในการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการในทุกวันของผูบริโภค และบริษัทไดขยายธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 5
กลุมธุรกิจ ดังนี้
2.1 กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
(1.1) บรรจุภัณฑแกว
ดําเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑแกวรูปแบบตางๆ ไดแก ขวดปากแคบ ขวดปากกวาง ทั้งประเภทที่สามารถ
นํากลับมาใชใหม และประเภทน้ําหนักเบาแบบใชครั้งเดียว ดําเนินการโดยบริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย
จํากัด (มหาชน) (“TGI”) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด (“TMG”) และมีฝายบรรจุภัณฑแกวของบริษัท
20
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เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ของป 2557 ตอมาไดเปลี่ยนเปน TMG
เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวที่ผลิตจาก TGI และ TMG นอกจากนี้ยังใหบริการสินคา ฝา
เขี้ยว (Lug Cap หรือ Twist-Off) สําหรับทั้งขวดปากแคบและขวดปากกวาง โดยนําเขาจากตางประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวมทุนกับพันธมิตร บริษัท โอเวน อิลลินอยส อิงค ผูผลิตบรรจุภัณฑแกวที่ใหญที่สดุ
ในโลกจากสหรัฐอเมริก า จัดตั้งบริษัทรวมทุน บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี (“BJC O-I”) เพื่อลงทุนใน
มาลายา กลาส โปรดักส เอสดีเอ็น บีเอชดี (“MGP”) และ มาลายา เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (“MVG”) ผูผลิตและ
จําหนายบรรจุภัณฑแกวรูปแบบตางๆ ใหแกกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญภายในประเทศและตางประเทศ เชน
เบียร สุรา เครื่องดื่ม และอาหาร เปนตน
(1.2) บรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียม
ดําเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑทําจากอะลูมิเนียมสําหรับบรรจุเครื่องดื่ม ประกอบดวย กระปองและฝา โดยมี
การพิมพตามคําสั่งของลูกคา ดําเนินการโดยบริษัท ไทย เบเวอรเรจแคน จํากัด (“TBC”)
นอกจากนี้ TBC ยัง ได รว มลงทุ นกั บบริ ษัท บอลล คอรป อเรชั่ น จํา กัด ผู ผลิ ตบรรจุภัณฑ ชั้น นํา จาก
สหรัฐอเมริกา สรางโรงงานผลิตกระปองอะลูมิเนียมในประเทศเวียดนาม ภายใต ทีบีซี -บอล เบเวอรเรจ แคน
เวียดนาม ลิมิเต็ด (“TBC-BALL VN”) ดําเนินการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนีย มสําหรับบรรจุ
เครื่องดื่ม และเปนผูนําเขาและจําหนายฝาอะลูมิเนียมสําหรับบรรจุเครื่องดื่ม
(1.3) บรรจุภัณฑพลาสติก
บริษั ท เบอรลี่ ไดนา พลาส จํา กัด (“BDP”) ดําเนิน ธุรกิ จผลิต และจํา หนา ยโดยควบคูกั บการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ ดวยวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุด พรอมทั้ง การปรับปรุงตนทุน และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑพลาสติกในรูปแบบขวด กลองและฝา พรอมทั้งพิมพ หรือติดสติ๊กเกอรหรือหุม ฉลากพลาสติก เชนตัวอยาง
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมเครื่องสําอางและสินคาอุปโภค บริโภค ไดแก ขวดแปง ขวดแชมพู ขวดโลชั่น ขวดน้ํายาทําความสะอาด
กลุมอาหารและนม ไดแก ขวดนม กลองไอศกรีม ขนม มันฝรั่งทอด
กลุมน้ํามันหลอลื่น เชน ขวดและฝาน้ํามันเครื่อง
กลุมยา และอุปกรณทางการแพทย
กลุมชิ้นสวนพลาสติก
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(2) การตลาดและการแขงขัน
(2.1) บรรจุภัณฑแกว
นโยบายการตลาด
ในดานการผลิตบรรจุภัณฑแกว นโยบายขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ
ในการสร างความแตกต างด วยการผลิ ตสิ นค าที่ มี คุ ณภาพสู งและผลิ ตภั ณฑ ใหม ออกสู ตลาดเพื่ อสร างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ขยายคุณภาพทางดานบริการ รวมถึงริเริ่ม
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสามารถผลิตขวดที่ใชทรัพยากรนอยลงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาระบบ
มาตรฐานการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีที่สุด
ในดานการทําการตลาดและการจัดจําหนาย มีนโยบายการเปนพันธมิตรเชิงกลยุทธ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของบริษัทในกลุมผูถือหุนของบริษัท และลูกคารายอื่นๆ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยบริษัทมีความพรอม
ในการขยายกําลังการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกคา อีกทั้งไดขยายฐานลูกคาโดยแสวงหาลูกคารายใหมๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในดานการผลิต เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑแกวเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง
และที่สําคัญคือตองมีคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่องและมากเพียงพอที่จะทําการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด
ทั้ ง ป ทํ า ให เ ป น การยากที่ จ ะมี ผู ผ ลิ ต รายใหม เ ข า มาในอุ ต สาหกรรมนี้ โดยป จ จุ บั น มี ผู ผ ลิ ต รายใหญ ใ น
อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑแกวในประเทศไทยจํานวน 4 ราย ซึ่งผูผลิตแตละรายตางมีลูกคาหลักของตนเอง
สําหรับคูแขงขันจากตางประเทศ บริษัทยังคงความไดเปรียบคูแขงจากตางประเทศ เพราะการนําเขาขวดแกว
จากตางประเทศมีตนทุนคาขนสงระหวางประเทศและภาษีนําเขาสูง เนื่องจากขวดแกวมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก
และใชวัสดุหีบหอขนสงแบบใชเที่ยวเดียว ทําใหมีการแขงขันจากตางประเทศนอย
สวนการแข งขั นจากบรรจุ ภัณฑชนิ ดอื่น เชน กระป องอะลู มิ เนี ยม ขวดพลาสติก และกล องกระดาษนั้ น
บรรจุภัณฑแกวจะมีความไดเปรียบบรรจุภัณฑอื่นๆ กลาวคือ ขวดแกวไมทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑที่บรรจุจึงมี
ความปลอดภัยสูง ขวดแกวสามารถนํากลับมาบรรจุใหมไดหลายครั้งจึงสามารถชวยลดตนทุนของสินคาสําเร็จรูปได
นอกจากนี้ ขวดแกวที่ไมใชแลวหรือเศษแกวยังนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตขวดใหม โดยยังคงคุณภาพเดิมไดไม
สิ้นสุด และบรรจุภัณฑแกวยังเสริมสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑอีกดวย
ในป 2558 ที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัวอยู บางประเทศอยูในชวงฟนฟูเศรษฐกิจ ทําใหกําลัง
การซื้ อของผู บริ โภคยั งคงต่ํ า ซึ่ งส ง ผลต อเศรษฐกิ จภายในประเทศไทยซึ่ งพึ่ งพาการส งออก รวมทั้ ง ป จจั ย
ภายในประเทศเอง ทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2558 เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในปนี้ผูผลิตรายใหมเริ่มเขา
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มาทําตลาดมากขึ้น โดยใชกลยุทธดานราคา ทําใหสภาพการแขงขันดานราคายังคงมีอยูสูงในตลาดขวดกลุมเครื่องดื่ม
แตเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายฐานลูกคาในกลุมอาหารและเครื่องดื่มอัดลมเพิ่มขึ้น รวมถึง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดียิ่งขึ้น จึงทําใหมีผลประกอบการที่ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว
(2.2) บรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียม
นโยบายการตลาด
ในป 2558 TBC มียอดการขายเพิ่มจากป 2557 ประมาณรอยละ 16 โดยมีสัดสวนการขายในประเทศและ
ตางประเทศอยูที่ประมาณรอยละ 72 และ 28 ตามลําดับ มีลูกคาหลักภายในประเทศ ไดแก บริษัท เบียรไทย
(1991) จํากัด (มหาชน), บริษัท ซีทีฟารมาซูติคอล จํากัด, บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟคบริวเวอรรี่ จํากัด, บริษัท
คาราบาว ตะวันแดง จํากัด, บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรรี่ จํากัด เปนตน สวน
ลูกคาหลักตางประเทศ ไดแก F&N Beverages Manufacturing SDN.BHD. Malaysia, Cambrew Limited
(Cambodia), Lao Brewery Co. Ltd., Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd. เปนตน
ในป 2558 TBC-BALL VN มียอดการขายเพิ่มจากป 2557 ประมาณรอยละ 20.7 เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนามมีประชากรประมาณ 90 ลานคน โดยมีประชากรที่มีวัยระหวาง 15-54 ป อยูประมาณกวารอยละ 60
ทําใหความตองการในการใชกระปองคอนขางสูง นอกจากนี้ยังไดมีการสงออกใหกับลูกค าในตางประเทศดวย
โดยมีสัดสวนการขายในประเทศและตางประเทศอยูที่ประมาณรอยละ 81 และ 19 ตามลําดับ ทั้งนี้ ลูกคาหลัก
ภายในประเทศ ไดแก บริษัท VBL (Heineken) , HVB ( Carlsberg), Pepsi Vietnam, Coca-Cola Vietnam
ลูกคาหลักตางประเทศ ไดแก บริษัท Coca-Cola Cambodia บริษัท Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar
Ltd
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจากการผลิตกระปองอะลูมิเนียมจําเปนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อใหมีตนทุนดานการผลิต โดยเฉลี่ย
ต่ําเมื่อเทียบกับปริมาณการขายจํานวนมาก จึงทําใหมีคูแขงนอย โดยในป 2558 ประเทศไทย มีผูผลิตกระปอง
อะลูมิเนียมทั้งหมด 4 ราย และ TBC เปนผูผลิตรายใหญที่สุดรายหนึ่ง
(2.3) บรรจุภัณฑพลาสติก
นโยบายการตลาด
ลูกคาหลักเปนผูผลิตสินคาชั้นนําระดับโลกซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด โดยลูกคารายใหญ ไดแก บริษัท
จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด, บริษัท มี้ดจอหนสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และ บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
BDP เปนผูผลิตสินคาบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสูงในตลาดสินคาอุปโภคและบริโภค โดยมีผูผลิตสินคา บรรจุ
ภัณฑรายใหญประมาณ 5 รายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ผูผลิตรายใหญจะมีการขยายการผลิตตามความตองการ
ของตลาดตลอดเวลา โดยการลงทุนในดานกําลัง การผลิต และเทคโนโลยี ซึ่งตองใชเงินลงทุนสูง ทําใหผูผลิตรายใหม
ยากที่จะเขามาแขงขันในตลาด
(3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
(3.1) บรรจุภัณฑแกว
กําลังและปริมาณการผลิต
TGI มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกว 2 โรงงาน ไดแก
โรงงานที่ 1 หรื อ โรงงานราษฎร บู ร ณะ ตั้ ง อยู ที่ เ ลขที่ 15

ถนนราษฎร บู ร ณะ แขวงราษฎร บู ร ณะ

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ซึ่งเคยมีกําลังการผลิต 700 ตันหลอมตอวัน แตในระหวางป 2556 2557 ไดปดเตาหลอมทั้งหมด ทํา ใหอัตราปริมาณการผลิตลดลงในป 2558 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และใน
ปจจุบันโรงงานนี้ไมไดดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑแกว
โรงงานที่ 2 หรือ โรงงานบางพลี ตั้งอยูที่เลขที่ 78 หมู 3 ซอยวัดศรีวารีนอย ถนนบางนา – ตราด กม.18
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มีกําลังการผลิต 1,745 ตันหลอมตอวัน
โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

636,925

737,325

862,665

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

554,603

635,819

751,424

87.1

86.2

97.1

-12.77

-15.38

-7.6

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)
อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)
TMG มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกว 2 โรงงาน ไดแก
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
โรงงานที่ 1 หรือ TMG1 ตั้งอยูที่เลขที่ 28 หมู 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล ตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี เตาหลอมแกวที่ 1 มีกาํ ลังการผลิต 290 ตันหลอมตอวัน และเตาหลอมแกวที่ 2 มีกําลังการ
ผลิต 300 ตันหลอมตอวัน (เตาหลอมแกว 2 เริ่มผลิตเมื่อ กลางเดือน เมษายน 2556)
โรงงานที่ 2 หรือ TMG2 ตั้งอยูที่เลขที่ 49 หมู 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล ตําบลบัวลอย
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในเดือนตุลาคมป 2557 TMG ไดเปดดําเนินการเตาหลอมแกวที่ 3 ซึ่งมีกําลังการ
ผลิต 400 ตันหลอมตอวันโดยเตาหลอมแกวที่ 3 ซึ่งทําให TMG มีกําลังการผลิตรวม 990 ตันหลอมตอวัน และ
ทาง TMG มีแผนขยายกําลังผลิตอีกในป พ.ศ.2560 เปนเตาหลอมแกวที่ 4
โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

361,350

248,950

187,150

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

317,988

230,268

180,469

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

93.5

92.5

96.4

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

38.1

27.6

70.1

MGP ตั้งอยูที่เลขที่ 72A, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bharu, Johor ประเทศมาเลเซีย มีกําลังการผลิต 510
ตันหลอมตอวัน (2558: 461 ตันหลอมตอวัน) โดยในป 2557 MGP ทําการติดตั้งอุปกรณชวยสนับสนุนในการหลอม
น้ําแกวดวยพลังงานไฟฟา สงผลใหมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน และในป 2558 MGP ทําการติดตั้ง
เทคโนโลยีในการผลิตขวด Light Weight (Narrow Neck Press & Blow) สําหรับสายการผลิตที่ 6 เพื่อลดปริมาณการ
ใชวัตถุดิบและตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนหลัก โดยมีรายละเอียดกําลังและ
ปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

186,150

182,500

162,425

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

168,190

171,422

164,965

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

90.4

93.9

101.6

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

-1.9

3.9

3.2
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
MVG มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกว 1กโรง ประกอบดวย ที่ดิน อาคารสํานักงาน อาคารโรงงาน คลังสินคา
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ โดยแตละโรงงานไดติดตั้งอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่สําคัญๆ ไดแก เครื่อง
ผสมวัตถุดิบ เตาหลอมแกว เครื่องขึ้นรูปแกว รางอบแกว โรงงานผลิตตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม My Xuan A, Tan
Thanh district, Ba Ria Vung Tau province ประเทศเวียดนาม มีกําลังการผลิต 280 ตันหลอมตอวัน โดยมี
รายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

102,200

102,200

102,200

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

92,428

79,214

72,061

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

90.4

78

71

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

16.7

9.93

3.67

(3.2) บรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียม
กําลังและปริมาณการผลิต
TBC มีสํานักงานและโรงงานผลิต ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
บนพื้นที่ 56-2-75 ไร และมีสายการผลิต ดังนี้
1. สายการผลิตกระปอง 3 สายการผลิต ผลิตกระปองขนาด 330 มิลลิลิตร และขนาด 250 มิลลิลิตร และ
กระปอง Sleek ขนาด 330 มิลลิลิตร และขนาด 250 มิลลิลิตร
2. สายการผลิตฝา 4 สายการผลิต ผลิตฝา Stay-on-tab, Large Opening End
3. สายการตัดและการเคลือบพิมพแผนอะลูมิเนียมสําหรับการผลิตฝา 1 สายการผลิต
โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิตตาม ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต
สายการผลิต
กําลังการผลิตเต็มที่
(หนวย : ลานกระปอง)
ปริมาณการผลิตจริง

2558

2557

2,200

ฝา
กระปอง
3,450

2,061

2,802

กระปอง

กระปอง
2,200
1,872

2556

ฝา
กระปอง
กระปอง
2,700
2,200
2,563

1,741

ฝา
กระปอง
2,700
2,343

(หนวย : ลานกระปอง)
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

94

81

85

95

79

87

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต

10

9

8

9

-3

33

(รอยละ)
TBC BALL – VN มีสายการผลิตกระปอง 1 สาย ผลิตกระปองขนาด 330 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร
โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

สายการผลิตกระปอง
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ลานกระปอง)

850

850

850

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ลานกระปอง)

843

743

731

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

99

87

86

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

13

1.7

145

(3.3) บรรจุภัณฑพลาสติก
กําลังและปริมาณการผลิต
BDP ตั้งอยูที่ อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ชั้น 12A เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีอาคารโรงงาน คลังสินคา เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ตั้งอยูเลขที่
166 หมู 3 ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
บริษัทมีโรงงานที่ทําการผลิต 24 ชั่วโมงตอวัน แบงออกเปน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการผลิตใน
ระยะ 3 ปที่ผานมาดังนี้
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

33,412

33,412

32,514

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

14,210

16,412

16,332

42.52

49.12

50.23

- 13.42

0.48

1.44

การใชกําลังการผลิต (รอยละ)
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (รอยละ)
2.2 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
(1.1) ผลิตภัณฑอาหาร

- ดําเนินธุรกิจผลิตสินคาประเภทขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มช็อคโกแลต ภายใตตราสินคา (1) มันผสมทอด
กรอบเคลือบเนยคาราเมลและขาวโพดเคลือบเนยคาราเมล ตรา ปารตี้ (2) มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เทสโต
(3) ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อคโกแลต (4) ขาวอบกรอบปรุงรสและสาหรายทอดกรอบ ตรา โดโซะ และ
(5) มัน ฝรั่ง ทอดกรอบสไตล ญี่ปุน ตรา คารามูโจ ดํ าเนิ นการโดย บริษั ท เบอร ลี่ ยุคเกอร ฟูด ส จํ ากั ด
(“BJF”)
- ดําเนินธุรกิจผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายสินคาประเภทขนมขบเคี้ย ว ภายใตตราสินคา มันฝรั่งทอด
กรอบ ตรา ไวส เทสโต คาลบี้ และเทสโก ดํ าเนิ น การโดย บี เ จซี ฟู ด ส (มาเลเซี ย ) เอสดี เ อ็น บี เ อชดี
(“BJFM”)
- ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนมเปรี้ยวและโยเกิรต ภายใตตราสินคา “แอคทีเวีย” โดยจะ
เปลี่ยนเปน “ปารตี้ แดรี่” ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 ดําเนินการโดย บริษัท ไทย แดรี่ จํากัด (“TDC”)
- ดําเนินธุรกิจดานการตลาดและจัดจําหนายสินคาในกลุมธุรกิจผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตภายในกลุมบริษัท
ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงวางแผนการตลาดและโฆษณาอยางครบวงจร ทั้งการโฆษณาทางสื่อตางๆ
เชน โทรทัศน นิตยสาร วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ อีกทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อสรางการรับรูและการยอมรับในหมู
ผูบริโภคอยางทั่วถึง รวมถึงการจัดจําหนายใหกับผูผลิตรายอื่นๆ ดําเนินการโดยฝายผลิตภัณฑอาหารของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ ดังนี้
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สินคาที่เปนตราของบริษทั
-

-

สินคาที่รับจัดจําหนาย

มันฝรั่งทอดกรอบ เทสโต ฟต
มันฝรั่งทอดกรอบ แคมปส
มันผสมทอดกรอบเคลือบเนย คาราเมล ปารตี้
ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อคโกแลต แคมปส
ขาวอบกรอบ โดโซะ
เครื่องดื่มรสโกโก โกโกดัทช
ผลิตภัณฑเครื่องดืม่ ยูเอชที แคมปส มอลต
ผลิตภัณฑนมเปรี้ยวและโยเกิรต ปารตี้ แดรี่

-

ผลิตภัณฑน้ําผลไมพรอมดื่ม กาโตะ
น้ําผลไมพรอมดื่มตรา ซัมเมอร
ผลิตภัณฑผลไมในบรรจุภัณฑ โดล
มันฝรั่งทอดกรอบ คารามูโจ

(1.2) สินคาอุปโภค
- ดําเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑกระดาษทิชชู ทั้งที่เปนตราสินคาของบริษัทเอง ไดแก เซลล็อกซ ซิลค เบลล
แม ก ซ โม และบี เ จซี ไฮจิ นิ สท และตราสิ น ค า ของห า งคา ปลี ก ดํ าเนิ น การโดยบริ ษั ท เบอร ลี่ ยุ ค เกอร
เซลล็อกซ จํากัด (“CPC”)
- ดําเนินธุรกิจผลิตและรับจางผลิตสินคาจําพวก สบู แชมพู เครื่องสําอาง ลูกอม และช็อคโกแลต ดําเนินการ
โดยบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด (“RIL”) โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ ดังนี้
รายละเอียดของ
สบู
เครื่องสําอาง
ขนม
ผลิตภัณฑ
- สบูพฤกษานกแกว

- ครีมอาบน้ําพฤกษานกแกว

- สบูแพรอท โกลด

- ครีมอาบน้าํ แพรอท โกลด

- สบูสุขภาพผิวแพรอท

- ครีมอาบน้ําสุขภาพผิวแพรอท

ภายใตตราสินคาของ

แนทเชอรัลการด

กลุมเบอรลี่ ยุคเกอร

- สบูสมุนไพรแพรอท
เฮอรเบิล

- ช็อคโกแลต
Thailand Deluxe

แนทเชอรัลการด
- ครีมอาบน้ําสําหรับเด็ก
เดอรมาพอน

- สบูเดอรมาพอน

- ครีมอาบน้ําโรเซท

- สบูโรเซท

- ครีมอาบน้าํ มิรูกุ
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ

รับจางผลิต

สบู

เครื่องสําอาง

ขนม

- เบบี้มายด

- เดทตอล

- ลูกอมซูกัส

- เอวอน

- เอวอน

- ลูกอมคลอริฟนซี

- ดอกเตอรสมชาย

- นีเวีย

- ช็อคโกแลตสวีท

- แอคเนเอด

- นาทริฟ

- เดอรมิส

- ครีมอาบน้ําตาบู

เพอรเฟค
- ช็อคโกแลตบิ๊กบี

- ยาสีฟน Sparkle , Dentrium
- ดําเนินธุรกิจดานการตลาดและการจัดจําหนาย รวมถึงวางแผนการตลาด โฆษณา และจัดกิจกรรม ณ จุด
ขาย เพื่อสรางการรับรูและการยอมรับของผูบริโภคอยางทั่วถึง ใหกับสินคาที่ผลิตภายในกลุมบริษัททั้งใน
และตางประเทศ และจัดจําหนายสินคาใหกับคูคารายอื่นๆ ดําเนินการโดยฝายผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัว
และเครื่องใชในครัวเรือนของบริษัท โดยมีผลิตภัณฑ 3 กลุม ไดแก
1. กลุมเครื่องใชสวนตัว ไดแก สบู ตรานกแกว ผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัว ตราหิมาลายา ผลิตภัณฑเด็ก
ตราเดอรมาพอน และยากันยุง ตราเบลส
2. กลุมเครื่องใชในครัวเรือน ไดแก กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑทําความสะอาด ตราเซลล็อกซ ซิลค เบลล
แมกซโม และบีเจซี ไฮจีนิสท
3. กลุมสินคารับจัดจําหนาย ทั้งเครื่องใชสวนตัวและในครัวเรือน ไดแก แปรงสีฟน ตราวิคตอรี่ ผาออมเด็ก
ตราดรายเพอรส ผลิตภัณฑทําความสะอาด ตราเปด มิสเตอรมัสเซิล สปาคลีน เพนกวิน ผลิตภัณฑ
ปรับอากาศ ตราซาวาเด เกลด ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดแมลง ตราไบกอน และผลิตภัณฑกันยุง
ตราออฟ และผลิตภัณฑถุงพลาสติก ตราฮีโร
(1.3) บริการดานการจัดเก็บและจัดสงสินคา
บริษัทดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส โดยใหบริการรับฝากและบริหารสินคาคงคลัง และใหบริการขนสงเพื่อ
กระจายสินคาทั่วประเทศ รวมทั้งการบริการในฐานะตัวแทนเพื่อดําเนินเรื่องทางพิธีการศุลกากร ซึ่งบริษัทไดรับ
การรับรองเปนตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ใบอนุญาตเลขที่ 45 สําหรับสินคานําเขาและสงออก
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ใหบริการทั้งลูกคาในกลุมบริษัท และลูกคาภายนอก ดําเนินการโดยบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด
(“BJL”)
(1.4) ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายในประเทศเวียดนาม
- ดําเนินธุรกิจนําเขา สงออก จัดจําหนาย และกระจายสินคาประเภทอุปโภคบริโภค และสินคาอื่นๆ ใน
ประเทศเวียดนาม โดยไดรับใบอนุญาตลงทุน (Investment License) หมายเลข 411043001315 ลงวันที่
17 พฤษภาคม 2553 จากรัฐบาลเวียดนาม ดําเนินการโดย ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล (เวียดนาม)
ลิมิเต็ด (“TCI-VN”)
- ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภทเตาหู ภายใตตราสินคา Ichiban ไดรับใบอนุญาตลงทุน
(Investment Certificate) หมายเลข 412023000408 โดยมีสินคาดังนี้ 1) เตาหูขาว Tafu และ Fuji San
2)เตาหูไข Tafu และ Fuji San 3) เตาหูนิ่ม Tau Hu Non และ Tau Hu OME 4) เตาหูแข็ง Tau Hu
Momen Chien ทั้งนี้ ดําเนินการโดย อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด (“Ichiban”)
- ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและกระจายสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม ดังนี้ 1) สินคาอุปโภค ไดแก
เครื่ องใชไ ฟฟา เช น หม อหุ ง ขา ว เตาไฟฟ า เปน ต น ผลิต ภั ณฑ ซี เ มนต ผลิ ตภั ณ ฑทํ า ความสะอาดใน
ครัวเรือน และผลิตภัณฑของใชสวนตัว 2) สินคาบริโภค ไดแก ผลิตภัณฑนม อาหาร และขนมขบเคี้ยว
ดําเนินการโดย ไทอัน กรุป (“TAG”)
(1.5) ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและไลฟสไตล
- ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายสินคาเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานตางๆ สําหรับใชในหนวยงาน
ราชการ สํานักงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีทั้ง ผลิตภัณฑที่ผลิตใน
ประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน 3M ภายใตยี่หอ Scotch® และ Post-it®
และผลิตภัณฑกลุมสมุดและกระดาษภายใตยี่หอดับเบิ้ลเอ (Double A) และผลิตภัณฑที่นําเขาจาก
ตางประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องเขียนสตาบิโล (STABILO) ผลิตภัณฑกาวทั้งประเภทเครื่องเขียนและ
ซอมแซมของใช ในครัวเรือนยูฮู (UHU) จากประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑเครื่องเขียนและเครื่องใช
สํานักงานจากประเทศจีน ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องเขียนยูนิแมส (UNIMASS), เทปลบคําผิดยี่หอฟูลมากค
(FULLMARK)ดําเนินการโดยฝายเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานของบริษัท
- ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย และทําการตลาด โดยเปนตัวกลางในการจัดกระจายสินคากลุมสินคา
อิเล็กทรอนิกส อันไดแก โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องใชไฟฟาภายในบานและ
สํา นั ก งาน ภายใต เ ครื่ อ งหมายการค า ของผู อื่ น เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ภายใต ยี่ ห อ ซั ม ซุ ง
(Samsung) แอปเปล (Apple) อิเลคทรอลักซ (Electrolux) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) เดล (Dell) โตชิบา
(Toshiba) พานาโซนิค (Panasonic) เซนคอร (Sencor) ฟลลิปส (Philips) และ แบรนดโทรศัพทมือถือ
Alcatel (อาคาเทล) และอื่นๆ โดยมีการรับจากผูผลิตโดยตรง หรือผูจัดจําหนายอื่น โดยมีหนวยธุรกิจเสริม
3 ธุรกิจ คือ 1) ศูนยบริการ 2) ธุรกิจบริการถายภาพ 3) ธุรกิจเชาใชเครื่องปลอยสัญญาณอินเตอรเน็ต
ขนาดพกพา
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(2) การตลาดและการแขงขัน
(2.1) ผลิตภัณฑอาหาร
นโยบายการตลาด
BJF มุงเนนสรางความแตกตางของตราสินคามันฝรั่งตรา “เทสโต ฟต” ใหมีตําแหนงของผลิตภัณฑเปนที่
ชื่นชอบของลูกคากลุมเปาหมาย รวมถึงการออกรูปแบบและรสชาติใหมเพื่อสรางความตื่นเตนกระตุนการบริโภค
การสรางตลาดขาวอบกรอบผานกิจกรรมทางการตลาดที่เนนตอกย้ําตราสิน คาและเพิ่มความถี่ของการบริโภค
สวนขนมขึ้นรูป “ปารตี้” และ “แคมปส” ยังคงเนนการสรางและขยายตลาด โดยไดนําเสนอสินคาใหมและ
โปรแกรมสงเสริมการขายและการตลาดใหมๆ ในดานเครื่องดื่มช็อคโกแลตมอลต “แคมปสช็อคโกดริ๊งค” จัดทํา
กิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นอยางตอเนื่องเพื่อสรางความจดจําและชื่นชอบตราสินคาของผูบริโภค ทั้งนี้
โดยผานฝายผลิตภัณฑอาหารของบริษัท
TDC มุงเนนการสรางความแตกตางของตราสินคาผลิตภัณฑนมเปรี้ยวและโยเกิรต “ปารตี้ แดรี่” ใหมี
ตําแหนงของผลิตภัณฑเปนที่ชื่นชอบของลูกคากลุมเปาหมาย พรอมกับมีการออกรูปแบบและรสชาติใหม เพื่อ
สรางความตื่นเตนและกระตุนการบริโภค เชน โยเกิรตดูดได ปอปแอนดโก เปนตน โดย TDC และบริษัทได
ดําเนินกิจกรรมดานการผลิต การตลาด และการขายในชองทางรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ฝาย
ผลิตภัณฑอาหารของบริษัท ทําการตลาดและจัดจําหนายสินคาในกลุมธุรกิจผลิตภัณฑอาหารผาน 4ชองทาง
ใหญๆ ไดแก 1) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวก
ซื้อแคช แอนด แครี่ 2) รานสะดวกซื้อ/รานคาในสถานีบริการน้ํามัน (Convenience Store/Gas Station) 3)
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ 4) ขายสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา พมา และ
ลาว โดยแตงตั้งตัวแทนในแตละประเทศ
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันในตลาดขนมขบเคี้ยวในปจจุบันมีผูประกอบการจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันสูง ทั้งในตลาด
ขนมขบเคี้ยวเองและตลาดสินคาทดแทนอื่นๆ เปนเหตุใหผูผลิตสวนใหญตองใชวิธีการโฆษณาและสงเสริมการ
ขาย เพื่อสรางความรับรูในตราสินคาของตนเองในกลุมผูบริโภค ทั้งนี้ จากขอมูลการสํารวจสวนแบงตลาดป
2558 ซึ่งจัดทําโดย Nielsen พบวามีผูประกอบการรายใหญ 3 รายแรกสามารถครองสวนแบงตลาดรอยละ 50
ของมูลคาตลาดรวม BJF มีอัตราสวนแบงตลาดสูงเปนอันดับ 2 ของตลาดขนมขบเคี้ยว คูแขงหลักในตลาดขนม
ขบเคี้ยว ไดแก บริษัท ฟริโต-เลย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทอาหารยอดคุณ จํากัด, บริษัท พรีเมียรมารเก็ตติ้ง
จํากัด และ บริษัท สยามรวมมิตร จํากัด เปนตน
การแข งขั น ในตลาดนมเปรี้ ย วและโยเกิ ร ตในป จ จุ บัน มี แ ข งขั น สู ง ผูป ระกอบการหลายเจ า มีก ารออก
ผลิตภัณฑใหม และโปรโมชั่นอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดเปลี่ยนแปลงงาย จากการทดลองใช และการสลับซื้อ
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ของผูบริโภคจากผลิตภัณฑหนึ่งสูอีกผลิตภัณฑหนึ่ง การโฆษณาและสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเปนกลยุทธที่
แตละตราสินคานํามาใชเพื่อดึงดูดผูบริโภค
ผลิตภัณฑธุรกิจอาหารที่ฝายทําการตลาดและจัดจําหนายอยูนั้น สวนใหญอยูในกลุมผลิตภัณฑขนมขบ
เคี้ยวและเครื่องดื่ม ซึ่งมูลคาการตลาดสูงมากกวา 60,000 ลานบาทตอป และมีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับเปนสินคาที่มีวงจรการบริโภคเร็วและถี่ เพราะกลุมเปาหมายจะเปนเด็ก,วัยรุนและคนหนุม
สาว จึงมีการแขงขันเต็มรูปแบบและรุนแรง ไมวาจะเปนการโฆษณาและประชาสัมพันธในทุกสื่อ เชน โทรทัศน
นิตยสาร วิทยุ และ สื่อบน Social Media ยังรวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นอยางหนักใหกับผูบริโภคโดยตรง ณ จุด
ขายทั้งไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต รานคาสมัยใหมและรานคาปลีกดั้งเดิม
(2.2) สินคาอุปโภค
นโยบายการตลาด
ในป 2558 กระดาษทิชชูตราแมกซโมและเซลลอกซ มีอัตราการเติบโตมากที่สุด แมกซโมเติบโตจากการ
ออกสินคาใหมกระดาษอเนกประสงคที่เลือกขนาดแผนได การทํากิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องรวมถึง
ออกภาพยนตรโฆษณาเรื่องใหมที่เนนใหเห็นการใชเช็ดทําความสะอาดอเนกประสงคด วยพลังซึมซับที่ดีเยี่ยม
สวนเซลล็อกซเติบโตจากการเพิ่มการกระจายสินคาของสินคาที่มีแนวโนมตลาดดี พรอมออกโฆษณาใหมและ
แคมเปญตา งๆ ที่ตอกย้ํ าความเปนกระดาษทิช ชูที่สะอาดปลอดภัย ไดดี ยิ่ง ขี้น อีกทั้ งขยายตลาดเขาสู กลุ ม
กระดาษทิชชูแบบเปยกดวยการออกสินคากระดาษทิชชูแบบเปยกสูตรยับยั้งแบคทีเรีย ในขณะเดียวกันตลาด
กระดาษชําระระดับดีถดถอยลงอยางมาก แตซิลคยังคงมีอัตราการเติบโตได อันเนื่องจากการผลักดันสินคา
กระดาษชําระระดับดีเยี่ยมหนา 3 ชั้นเขามาแทน ผานแคมเปญโฆษณาใหมและการใชสื่อออนไลนเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย และรักษาฐานในตลาดกระดาษชําระระดับดีดวยกิจกรรม ณ จุดขายตางๆ สําหรับกลุมลูกคา
สถาบัน ในป 2558 นี้ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งการแขงขันจากคูแขงที่รุนแรงขึ้นเพื่อแยงชิง
ฐานลูกคา โดยเฉพาะลูกคาสถาบันที่มีการสั่งซื้อสินคาตอเนื่องในระยะยาว แตบีเจซียังคงรักษาฐานลูกคาที่มี
ยอดขายและผลกําไรดี ดวยการเน นการใหบริ การที่ดี ขณะเดียวกันตลอดป 2558 ไดผลั กดัน การสง ออก
ผลิตภัณฑกระดาษทิชชูไปจําหนายยังประเทศในกลุมอาเซียนอยางตอเนื่องจนทําใหภาพรวมธุรกิจตางประเทศ
เติบโตรอยละ 4 คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 ของยอดขายกลุมกระดาษทิชชู โดยเฉพาะประเทศพมาเติบโตถึงรอย
ละ 23
ในดานการตลาดและการจัดจําหนายโดยฝายผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัวและเครื่องใชในครัวเรือนของ
บริษัท ไดทําการตลาดและจัดจําหนายสินคาในกลุมธุรกิจสินคาอุปโภคผาน 6 ชองทางใหญๆ ไดแก 1) รานคา
ปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต และแคช แอนด แครี่ 2) รานสะดวกซื้อ/
รานคาในสถานีบริการน้ํามัน (Convenience Store/Gas Station) 3) รานคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional
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Trade) 4) กลุมลูกคาสถาบัน (Institutional Channel) คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัทเพื่อนําไปใชหรือใหบริการ
แกผูบริโภคโดยไมไดมีการขายตอ เชน กลุมลูกคาโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม รานอาหารและ สํานักงาน เปน
ตน โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทเปนผูแทนในการขาย 5) รานคาในตางประเทศ ปจจุบันมีจําหนายสินค าไป
ยังประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา สิงคโปร และมาเลเซีย และ 6) ชองทางในตลาดออนไลน
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การแขงขันในตลาดกระดาษทิชชูในป 2558 มีความรุนแรงขึ้นดวยสภาวะตลาดที่เติบโตเพียงเล็กนอย โดย
มูลคาเติบโต 1.9% ทําใหผูผลิตทุกรายตางทุมทํา โปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดขาย อีกทั้งคูแขงไดขยายกําลังการ
ผลิตและบางรายไดขยายชองทางการจําหนายเขาไปในรานคาปลีกสมัยใหมดวย ทําใหการแขงขันดานราคา
สูงขึ้น อยางไรก็ดีแมวาตลาดกระดาษทิชชูโดยรวมเติบโตไมมากแตกลุมกระดาษชําระคุณภาพดีเยี่ยม กระดาษ
เช็ดหนา และกระดาษอเนกประสงคยังมีแนวโนมการเติบโตสูง ซึ่งเปนตลาดที่บีเจซีเนนทําตลาดอยางตอเนื่อง
สําหรับการแขงขันในตลาดสินคาสบู ปจจุบันมีอัตราการขยายตัวของความตองการต่ํา แตการแขงขัน
ทางการตลาดมีสูง ซึ่งขณะนี้ บริษัทไดขยายตลาดจากในประเทศออกสูตลาดตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบานผานฝายขายและฝายการตลาดของบริษัท เชน ลาว กัมพูชา พมา มาเลเซีย และสิงคโปร จาก
ผลการวิจัย สวนแบงการตลาดของบริษัท ในป 2558 สบูตรานกแกวยังคงครองสวนแบงตลาดสูงเปนอันดับหนึ่ง
ของตลาดสบูกอน นับจากปริมาณการขาย และเปนอันดับสามของตลาดสบูรวมในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได
ขยายสินคาสูกลุมสินคาสบูสมุนไพร ยี่หอ แพรอท เฮอรเบิล ในสวนของการรับจางผลิต RIL ยังคงเปนผูรับจาง
ผลิตสบูกอนและลูกอมรายใหญที่สุดรายหนึ่งในประเทศ โดยไดรับความไววางใจจากลูกคาใหผลิตเพื่อจําหนาย
ทั้งในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน ประเทศไตหวัน ฮองกง เปนตน
ในดานการตลาดและการจัดจําหนาย การแขงขันของกลุมธุรกิจเครื่องใชสวนตัวและในครัวเรือนจัดอยูใน
กลุมที่มีการแขงขันสูง เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมายลดลง ทําใหคูแขงทุกรายจําเปนตองเพิ่ม
ความถี่ในการจัดกิจกรรมสําหรับการขายอยางรุนแรงตลอดทั้งป เปนผลใหอัตราการเติบโตของยอดขายโดยรวม
ในปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันของกลุมผลิตภัณฑสบู
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวในป 2557 ที่มีอากาศหนาวเย็นในชวงตนป และมีการแขงขันกันอยางรุนแรง
ตราสินคาผูนําตางๆ ในตลาดไดมีการออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีจุดขายที่มีความแตกตางเขามาแขงขันมากขึ้น
รวมถึงกิจกรรมการตลาดและกิจกรรม ณ จุดขาย ไมวาจะลด แลก แจก แถม กลุมผลิตภัณ ฑเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวไดมุงเนนในการทําการตลาดออนไลน และรานคาเครื่องสําอางโดยเฉพาะ อีกทั้งการตลาด
ออฟไลนก็เนนทั้งในสวนโฆษณาประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายที่รุนแรง แมกระทั่งผลิตภัณฑเด็กในปนี้
ก็เพิ่มการแขงขันมากขึ้น มีการขยายกลุมผลิ ตภัณฑเพื่อขยายกลุมลูกคาในตราสินคานั้นเพิ่มขึ้น เชน ดีนี่ จาก
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เพียงแคผลิตภัณฑในครัวเรือนประเภทน้ํายาซักผา น้ํายาปรับผานุม น้ํายาลางจาน เขาสูกลุมผลิตภัณฑเครื่องใช
สวนตัว เปนตน
(2.3) บริการดานการจัดเก็บและจัดสงสินคา
ดานการตลาด ในป 2558 บริษัทไดมุงเนนการทํางานอยางใกลชิดกับลูกคาทั้งในกลุมบริษัทฯ และลูกคา
ภายนอกเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังไดขยายการใหบริการแกลูกคา
ภายนอกกลุมบริษัทมากขึ้น เชน ในกลุมบรรจุภัณฑ โดยใชทีมงานพัฒนาธุรกิจที่มีความรูและประสบการณ
ทางดานโลจิสติกสเพื่อนําเสนอบริการของบริษัทฯ เขาไปในตลาดและอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยใชกลยุทธที่
เนนการใหบริการที่มีคุณภาพ ดวยลักษณะการใหบริการที่แตกตางกันตามความตองการของลูกคาแตละราย ดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีราคาที่เหมาะสม ปจจุบันนี้ ลูกคาหลักของบริษัทฯ อยูในกลุมบีเจซีประมาณรอยละ 70
โดยมาจากสินคากลุมอุปโภคและบริโภค เวชภัณฑและอุปกรณการแพทย กลุมเทคนิคและอุตสาหกรรม สินคา
ไอทีและอุปกรณคอมพิวเตอร และมีเปาหมายในอนาคตที่จะขยายการบริการไปในกลุมสินคาแชแข็ง, Express &
Home delivery services, การบริการดานคลังสินคาในเขตปลอดอากรรวมถึงการใหบริการการจัดสงสินคาขาม
พรมแดน (Cross Border Logistics) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดโลจิสติกส
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2558 อยูในระดับไมสูงนัก เนื่องจากเศรษฐกิจของ
โลกยังอยูในภาวะที่ซบเซา ทําใหผูประกอบการในทุกธุรกิจตางมุงเนนดานการควบคุมและลดตนทุน การผลิต
และโลจิสติกส สงผลใหผูประกอบการดานโลจิสติกสทั้งของไทยและตางชาติ จําเปนตองมีการปรับกลยุทธการ
ขายและการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางใหมของธุรกิจ โดยใหบริการครบวงจรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และประสบการณ ในหลากหลาย อุต สาหกรรม ซึ่ง จะทํ าให บริ ษัทสามารถแข ง ขัน ได ด วยการให บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและดวยตนทุนที่เหมาะสม
อยางไรก็ตาม ในป 2558 ประเทศไทยเริ่มมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2559 อยาง
เต็มรูปแบบจะทําใหปริมาณความตองการการใช บริการทางดานโลจิสติกสและการบริการจัดสงสินคาขาม
พรมแดน (Cross Border Logistics) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มอยางตอเนื่อง ซึ่งเปดโอกาสใหบริษัทฯ มีตลาด
เพิ่มขึ้นสามารถแสวงหาลูกคาเพิ่ม และทั้งการใหบริการเพิ่มในดานอื่นๆ ทั้งนี้การแขงขันก็จะทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นจากผูประกอบการทั้งของไทยและตางชาติที่มีเครือขายในหลายประเทศ ดวยเชนกัน
(2.4) ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายในประเทศเวียดนาม
นโยบายการตลาด
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TCI – VN ใชนโยบาย “การตลาดนําหนาการขาย” มาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทจึงทําใหสามารถพัฒนายอด
การจัดจําหนายของสินคาที่มีอยูใหเติบโตดียิ่งขึ้น พรอมกับสามารถนําเสนอผลิตภัณฑสินคาใหมๆ เขาสูตลาด
ไดอยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ และสินคาเปนที่ตองการของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม โดยจัด
จําหนายและกระจายสินคาไปสูระบบการคาผานตัวแทนจัดจําหนาย (Dealer) ผูคาสง (Wholesalers) และ
ผูคาปลีก (Retailers) ซึ่งครอบคลุมชองทางกระจายสินคาแบบสมัยใหม (Modren Trade) แบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) และรานคาเฉพาะกลุม นอกจากนี้ TCI – VN ยังใหความสําคัญในการสรางตราสินคาให
เปนที่รูจักในหมูผูบริโภค โดยผานการจัดทํากิจกรรมทางสังคม (Corporate Social Responsibility) เชน การ
บริจาคสินคาที่บริษัทจัดจําหนายชวยเหลือ ผูประสบอุทกภัย สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา เด็กพิการ และบานพัก
คนชรา เปนตน
Ichiban ไดกําหนดกลยุทธหลักๆ เพื่อสงเสริมขีดความสามารถของธุรกิจ โดยมุงเนนการสรางภาพลักษณ
ตราสินคาที่แตกตางจากสินคาเวียดนาม โดยวางตําแหนงของตราสินคาเปนเตาหูญี่ปุนแบรนด Fujisan และมี
บรรจุภัณฑ ที่มี ดีไซนโดดเด น ทันสมัย ไดม าตรฐานออกสูต ลาดผูบ ริโภคชาวเวี ยดนาม รวมถึ งสรา งความ
หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑเตาหู ไดแก เตาหูขาว เตาหูไข เตาหูแบบกระดาน เตาหูแบบหลอด เตาหูทอด
น้ําเตาหู เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยสินคาของ Ichiban ไดจัดจําหนายผานชองทางการขาย
ไดแก 1) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ผานทีมงานฝายขายของ TCI-VN และ 2) รานคาปลีกในตลาด
สด (Traditional Trade) และการขายตรงเขาภัตตาคาร รานอาหาร ผานทีมงานฝายขายของ Ichiban
TAG เปนบริษัท 1 ใน 5 ของบริษัทจัดจําหนายและกระจายสินคาสินคาอุปโภคบริโภครายใหญในเวียดนาม
เนื่องจากทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการกระจายสินคาทั่วประเทศผานบริษัทยอย และสาขาใน
แตละจังหวัด โดย TAG มีหนาที่หลักในการจําหนายและกระจายสินคาไปยังชองทางจําหนายทั่วประเทศ ซึ่ง
ไดแก รานคาสง รานคาปลีก รานคาโมเดิรนเทรด และรานคากลุมสถาบัน รวมทั้งผานตัวแทนกระจายสินคาตาม
ตางจังหวัด การทําตลาดขึ้นอยูกับกิจกรรมและการสนับสนุนจากเจาของสินคาแตละราย
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจาก TCI – VN เปนตัวแทนจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวของสินคาแบรนดตางๆ ดังกลาว จึงไมมีคูแขงขัน
ทางการคา ที่มีศักยภาพเทียบเคียงในดานการเปนผูใหบริการทางดานตัวแทนจัดจําหนายและกระจายสินคาไทย
ในประเทศเวียดนามแตอยางใด
สวนผลิต ภัณฑ เตา หู ในระยะ 10 ปแ รกของการดําเนินธุ รกิ จ การแขงขั นในตลาดผลิตภั ณฑเ ตาหู ของ
ประเทศเวียดนามยังไมมีคแู ขงที่สามารถผลิตสินคาที่ไดมาตรฐาน และไมมีการบรรจุในลักษณะเตาหูหลอด สวน
ใหญจะเปนการผลิตแบบชาวบาน และขายในตลาดสดทั่วไป ไมมีบรรจุภัณฑและแบรนดสินคา (No Brand)
แมวาในปจจุบันจะมีผูผลิตสินคาเตาหลอดและเตาหูชนิดตางๆ เพิ่มขึ้นอีกสองราย ทําใหเกิดการแขงขันสูงขึ้นใน
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ผลิตภัณฑเตาหูทุกประเภท แตเนื่องดวย Ichiban เปนบริษัทแรกที่ริเริ่มทําผลิตภัณฑเตาหูหลอดแบบมาตรฐาน
และดวยคุณภาพที่ดี ราคาที่สมเหตุสมผลควบคูไปกับการสรางแบรนดสินคามาโดยตลอด ทําใหผลิตภัณฑเตาหู
ของ Ichiban ยังคงเปนสินคาขายดีเปนอันดับหนึ่ง (Leading Brand) และเปนแบรนดสินคาที่จดจํา (Top of the
mind) ของผูบริโภคชาวเวียดนามมาโดยตลอด ทั้งนี้สัดสวนของการถือครองตลาดนั้น สินคาตางๆ ของ Ichiban
สามารถครองสัดสวนตลาด (Market Share) ไดรอยละ 70 ของตลาดโดยรวม
ในปที่ผานมาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตประมาณรอยละ 6 ซึ่งเปนผลจากการสงออกสินคา
เปนหลักขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังเติบโตในระดับต่ําเนื่องจากการระมัดระวังการใชจายของผูบริโภค
เปนผลใหกลุมสินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันรุนแรงทั้งลดราคาและสงเสริมการขายเพื่อรักษาสวนแบงตลาด
บริษัทมุงเนนในการสรางการเติบโตของกลุมสินคาหลัก ไดแกกลุมเครื่องใชสวนตัว และในครัวเรือน อาหารและ
เครื่องใชไฟฟา รวมทั้งสินคาใหมที่เริ่มนําเขามาจัดจําหนาย ไดแก เตาแก็สจากประเทศญี่ปุน ขนมขบเคี้ยว และ
เครื่องดื่มไวนจากประเทศไทย ไดมีการยกเลิกการจัดจําหนายสินคาที่ ไมสรางผลกําไร เชน ผลิตภัณฑดูแลเสน
ผม และผลิตภัณฑกําจัดแมลง อีกทั้งบริหารคาใชจายในการดําเนินงานและการขายอยางมีประสิทธิภาพ โดยได
เริ่มทําการรวมคลังสินคาของแตละหนวยธุรกิจในจังหวัดฮานอยมารวมอยูที่ศูนยกระจายสินคาที่เดียว เพื่อ
ให บ ริ ก ารกระจายสิ น ค า กั บ ทุ ก สิ น ค า ทํ า ให ส ามารถใช บุ ค ลากรและระบบการกระจายสิ น ค า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทมียอดขายรวม 3,267 ลานบาท ในป 2559 บริษัทยังคงมุงเนนในการเพิ่มสินคาใหมที่มี
ศักยภาพในการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการกระจายสินคา ปรับปรุงและขยายศูนยกระจาย
สินคาทีฮ่ านอย ดานัง และโฮจิมินห เพื่อครอบคลุมการกระจายสินคาใหเขาถึงรานคามากขึ้น เพิ่มรายไดจากการ
ใหบริการโลจิสติกสจากการบริหารคลังสินคาและการขนสงใหกับลูกคาภายนอก รวมทั้งอบรมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และสอดรับเปาหมายการเปนบริษั ทจัดจําหนายและผูใหบริการ
โลจิสติสชั้นนําในประเทศเวียดนาม
(2.5) ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและไลฟสไตล
นโยบายการตลาด
สินคาเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานมีวางจําหนายตามรานคาเครื่องเขียน รานคาปลีกสมัยใหม
(Modern Trade) และหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไปทั้งกรุงเทพและตางจังหวัด โดยมีพนักงานขายใหบริการทั่ว
ประเทศ กลยุทธการแขงขันที่ใช คือ คุณภาพของสินคา การมีสินคาที่หลากหลาย ตรงใจผูบริโภค การแขงขัน
ดานราคา และการบริการหลังการขาย ซึ่งสินคาของฝายถือวามีความไดเปรียบเชิงการคาตอคูแขง เนื่องจาก
ไดรับสิทธิในการจัดจําหนายอยางเปนทางการจากเจาของผลิตภัณฑที่ไดดําเนินธุรกิจนี้มาอยางยาวนาน มี
ชื่อเสียงที่ดีและไดรับความไววางใจจากผูบริโภคในเรื่องของคุณภาพสินคาและบริการ
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สินคาประเภทผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส มีวางขายจําหน ายตามรานคา หางสรรพสินคาทั่วไป ทั้งตัวแทน
จําหนายหลักของทางแบรนด และผูจัดจําหนาย โดยมีพนักงานขายใหบริการทั่วประเทศ โดยในป 2558 บริษัท
มุงเนนมีการจัด Event และ Roadshow คาราวานสินคาอิเล็กทรอนิกสราคาพิเศษ ไปยังอาคารสํานักงานตางๆ
ตลอดทั้งป ซึ่งมีหลากหลายแบรนดใหความรวมมือในการออกงานดวยสินคาดีราคาพิเศษ และ การใหบริการ
ดานการชําระเงิน การบริการผอนชําระผานบัตรเครดิตของธนาคาร มีการใหบริการหลังการขาย ทั้งการสง
การติดตั้ง ศูนยเทรนนิ่ง และศูนยซอมที่รวดเร็ว ทั้งชื่อเสียงที่ดีทําใหลูกคาไดรับความไววางใจในสินคาและบริการ
และแผนกสินคาอิเล็กทรอนิกส ไดรวมกับ บริษัท บีเจซี คอมเมิรซ จํากัด เพื่อเปนผูจัดหาสินคาอิเล็กซทรอนิกส
และสินคาไอที ลูกเลนและนวัตกรรมใหมๆ ตามความนิยมของตลาด
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ธุรกิจสินคาเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานมีคูแขงทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทําตลาด
ตั้งแตระดับบนจนถึงระดับลาง มีภาวะการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากผูบริโภคมีสินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ
และเปนสินคาที่สามารถทดแทนกันได คูแขงมีการใชกลยุทธตางๆ ในการแขงขัน ทั้งทางดานราคา คุณภาพ และ
การบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมนี้
ในอนาคตนาจะมีการแขงขันที่สูงขึ้น เนื่องจากการปรับตัวของผูประกอบการในดานตัวผลิตภัณฑและรูปแบบ
การใหบริการ รวมทั้งการเขามาแขงขันของเครื่องเขียนนําเขาที่มีแนวโนมเพิ่มขึน้ รวมถึงการมีตลาดที่ใหญขึ้น อัน
เนื่องมาจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 สงผลใหผูประกอบการหลายรายตองเรงปรับตัว
สิน ค า ประเภทผลิ ต ภั ณฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ห ลากหลายตราสิ น ค า หลากหลายความการใช ง าน และ
หลากหลายกลุมเปาหมายตั้งแตเล็ก กลาง ใหญ ทั้งสินคาที่เปนอินเตอรแบรนด และ สินคา House-Brand ธุรกิจ
นี้จึงมีภาวะการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา และมีการเปลี่ยนแปลงสินคารวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในชวงตนปที่มีปญหาเรื่องการเมืองศูนยการคามาบุญครองซึ่งเปนตลาดใหญของโทรศัพทมือถือ ถูกปดทําให
ผูประกอบการหลายราย ยอมขายสินคาในราคาที่ขาดทุน หรือโปรโมชั่นรุนแรง ทําราคาตลาดมีการผันผวน
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงแขงขันได โดยกลยุทธการเขากลุมเปาหมาย ณ ตลาด Business to Business กลุม
ธุรกิจตางๆ ทั้งบริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร และการขายลูกคาสถาบัน เชน ขายบริษัท สถาบันการศึกษา
องคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งการซื้อใชภายในองคกรเอง หรือการซื้อใชสวนตัว ซึ่งบริษัทมีความไดเปรียบในเรื่อง
ความแข็งแรงดานการเงินที่ทําใหสามารถไดสินคาเขามาขายไดเร็วกวาคูแขง และจัดจําหนาย โดยการบริหารให
หมุนเวียนสินคาเร็ว ไมมีการเก็บสินคาไวสํารองจํานวนมาก
(3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
(3.1)

ผลิตภัณฑอาหาร
กําลังและปริมาณการผลิต
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BJF มีโรงงานผลิต ตั้งอยูเลขที่ 225/10 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสา

ธง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 10540 ประกอบด ว ยที่ ดิ น ประมาณ 15.2 ไร และอาคารสํ า นั ก งานโรงงานและ
คลังสินคาประมาณ 23,510 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

20,131

20,131

20,131

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

10,397

8,952

10,584

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

51.6

44.46

52.6

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

16.1

-13.99

-5.9

ทั้งนี้ เพื่อเปนการขยายกลุมลูกคาและฐานธุรกิจของ BJF ไดวาจาง บริษัท Want Want ในฐานะหุนสวน
ทางธุรกิจระยะยาวใหผลิตขาวอบกรอบ “โดโซะ” ในดานการรับจางผลิต BJF รับเปนผูผลิตสินคาใหกับ 1) บริษัท
Leslie Corporation ผลิตมันฝรั่งทอดภายใตตราสินคา “Farmer John” เพื่อนําไปบรรจุและจําหนายในตลาด
ฟลิปปนส 2) บริษัท Frente Co.Ltd ผลิตมันฝรั่งทอดภายใตตราสินคา “Karamucho” เพื่อจําหนายในประเทศ
ไทย 3) บริษัท Nissin Food (Thailand) Ltd. ผลิตมันฝรั่งทอดภายใตตราสินคา “ NISSIN CUP NOODLES”
เพื่อจําหนายในตลาดฮองกง 4) บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ผลิตมันฝรั่งทอดภายใตตราสินคา
“S&P Classic Cut POTATO CHIPS” เพื่อจําหนายในประเทศไทย
BJFM ประกอบดวยอาคารสํานักงาน โรงงานและคลังสินคา ตัง้ อยูใ นพื้นที่ประมาณ 3,235 ตารางเมตร กําลัง

การผลิตและอัตราการใชกาํ ลังการผลิตของผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วในชวง 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

4,535

2,823

2,823

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

1,700 (Est.)

1,695

1,695

37.5

60.8

60.8

0.0

0.0

17.4

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)
อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ BJFM ไดรับจางผลิตสินคาใหคูคาดังนี้ 1) มันฝรั่งทอดกรอบ ผลิตใหกับบริษัท CALBEE MOH SENG
PTE LTD ซึ่งตั้งอยูที่ No.10 Pandan Crescent #02-05 UE Techpark Singapore 128466 ภายใตตราสินคา
Calbee 2) มันฝรั่งทอดกรอบ ผลิตใหกับบริษัท Big Care Co., Ltd. เพื่อจําหนายในประเทศไทยและมีแผนขยาย
ธุรกิจไปสูภูมิภาคเอเชียภายใตตราสินคา Tesco
TDC มีโรงงานผลิต ตั้งอยูเลขที่ 42/3 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลบานชาง อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13210 ประกอบดวยที่ดินประมาณ 6.48 ไร และอาคารสํานักงาน โรงงานและคลังสินคา
ประมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

28,000

28,000

28,000

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

11,205

12,127

14,455

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

40

43

52

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

-8

-16.1

158.1

(3.2)

สินคาอุปโภค
กําลังและปริมาณการผลิต
CPC มีโรงงานผลิตและจัดเก็บสินคาในประเทศไทย 2 แหง โรงงานแหงแรกตั้งอยูเลขที่ 330 หมู 9 ซอย

รวมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และโรงงานแหงที่
สองตั้งอยูเลขที่ 598 หมู 10 ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โดยมีรายละเอียดกําลังและ
ปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

45,000

45,000

45,000

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

40,152

42,684

44,219

การใชกําลังการผลิต (รอยละ)

89.27

94.85

98.26

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (รอยละ)

-6.31

-3.59

-0.54
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
RIL

มีโรงงานผลิต 3 โรงงาน คือ โรงงานผลิตสบู โรงงานผลิตเครื่องสําอาง และโรงงานผลิตลูกอมและ

ช็อคโกแลต ตั้งอยูเลขที่ 70 หมู

13 ถนนปูเ จ า สมิ ง พราย ตํ า บลบางหญา แพรก อํ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด

สมุทรปราการ 10130 โดยมีรายละเอียดกําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

ผลิตภัณฑสบู
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

22,410

22,410

22,410

ปริมาณผลิตจริง (หนวย : ตัน)

12,050

12,009

13,530

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

53.8

53.6

60.4

0.3

-11.2

2.3

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

9,000

8,877

7,600

ปริมาณผลิตจริง (หนวย : ตัน)

7,335

7,050

5,760

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

81.5

79.4

75.8

4.0

22.4

-3.9

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

8,804

8,804

8,804

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

5,539

5,321

5,126

62.9

60.4

58.2

4.1

3.8

-15.7

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

ผลิตภัณฑลกู อม

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)
อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)
ผลิตภัณฑกลีเซอรีน (ผลิตภัณฑพลอยได)
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

850

850

850

ปริมาณผลิตจริง (หนวย : ตัน)

305

449

482

การใชกาํ ลังการผลิต (รอยละ)

35.9

52.8

57.4

อัตราเพิม่ ของปริมาณการผลิต (รอยละ)

-32.1

-6.8

-7.5

(3.3)

บริการดานการจัดเก็บและจัดสงสินคา
BJL มี สํา นัก งานใหญ ตั้ง อยูที่ อาคารเบอร ลี่ ยุค เกอร เลขที่ 99 ซอยรูเ บีย ถนนสุ ขุม วิท 42 แขวง

พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 บริษัทมีคลังสินคา 9 แหง เพื่อใหบริการแกลูกคา ไดแก
1. เลขที่ 91 หมูที่ 15 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. เลขที่ 48 ซอยสมานฉันท - บาโบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. เลขที่ 60/12 หมูที่ 4 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. เลขที่ 1/11 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5. เลขที่ 111/3,111/7,111/8 หมูที่ 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
6. เลขที่ 111/10 หมูที่ 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
7. เลขที่ 111/12 หมูที่ 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
8. เลขที่ 88/55, 88/56 หมูที่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. เลขที่ 173,173/1-173/7 หมูที่ 9 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(3.4)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายในประเทศเวียดนาม
TCI-VN ไดลงนามในสัญญาเปนตัวแทนและจัดจําหนายในประเทศเวียดนามแตเพียงผูเดียว (Sole

Agency) กับเจาของผลิตภัณฑดานอุปโภคบริโภค ดังนี้
- ผลิตภัณฑเครื่องดื่มชูกําลัง ตรา กระทิงแดง ( Red Bull )
- ผลิตภัณฑปลากระปอง ตรา สามแมครัว (Three Lady Cooks)
- ผลิตภัณฑกระดาษชําระ ตรา Cellox

42

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
-

ผลิตภัณฑเตาหู ตรา Ichiban (Fujisan,Tafu, Ichi-Sakura)
ผลิตภัณฑขนมขาวอบกรอบ ตรา Dozo (Berli Jucker Pcl.)
ผลิตภัณฑขนมขาวอบกรอบ ตรา Want Want, Yappy (Want Want Group)
ผลิตภัณฑสเปรยปรับอากาศ และ ยาฆาแมลง (ARS Chemical Thailand Co., Ltd.)
ผลิตภัณฑพัดลม ตรา ฮาตาริ (Hatari)
TAG บริษัทรับซื้อสินคาจากเจาของสินคาภายใตขอตกลงทางการคาที่ใหบริษัททําหนาที่จัดจําหนายและ

กระจายสินค าในประเทศเวีย ดนาม โดยเจาของสิ นคา หรือ คูคา หลัก ได แก บริษั ท P&G, Rohto, Dumex,
Frieslandcampina, 3M, Cuckoo, Paloma เปนตน
Ichiban ตั้งอยูที่ อาคารอิชิบัง เลขที่ 5-4 ถนน M14 โซนนิคมอุตสาหกรรม Tan Binh อําเภอ Binh Tan
โฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยในป 2558 Ichiban ไดลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมที่ทันสมัยจากตางประเทศ เพื่อ
ขยายกําลังการผลิต และขยายประเภทสินคาที่ผลิตที่อยูในไลนเดียวกันใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมี
กําลังและปริมาณการผลิต ดังนี้

กําลังและปริมาณการผลิต
กําลังการผลิต (คิดจากวัตถุดิบถัว่ เหลือง:วัน) (หนวย : กิโลกรัม)

2558

2557

2556

2,500

2,000

1,500

ปริมาณของสินคาที่ผลิตได (เตาหู:ชิ้น:วัน) (หนวย : ชิ้น)

50,000

40,000

30,000

อัตราการเติบโตของยอดขาย (ลานบาท)

111.11

91.7

85

(3.5)

ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและไลฟสไตล
ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานที่จัดจําหนายซึ่งผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ

เชน ประเทศเยอรมันและประเทศจีน เปนตน
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่จัดจําหนายซึ่งสั่งตรงมาจากเจาของแบรนดภายในประเทศ

2.3 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค
2.3.1

สินคาและบริการทางเวชภัณฑ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจนําเขา ทําการตลาด และจัดจําหนายเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ดําเนินการโดยฝายเวชภัณฑและ
ฝายการแพทยของบริษัท โดยมีผลิตภัณฑ ดังนี้
-

ธุรกิจทางดานเวชภัณฑยา ทําการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการแพทย เชน เภสัชภัณฑ จาก
Biosidus S.A. ยา Hemax, ยา Neutromax และBioferon, Daito Corporation ยา Mecobalamin - Daito,
Bio products Laboratory ยา Zenalb, Astellas ยา Cefspan, SciGen ยา Gensulin และ Scitropin A,
Pierre Fabre ยา Permixion,Teijin ยา Bon-One,Hugel ยา Botulax, Bharat Serum ยา Thromboflux
และAmphotret, Muangmoon ยา Femorum และ Eurodrug (2) ธุรกิจทางดานเวชภัณฑรานขายยา ทํา
การตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการแพทย เชน เภสัชภัณฑจาก Taiko Pharmaceutical ประเทศ
ญี่ปุน ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของ 3M สหรัฐอเมริกา และถุงยางอนามัยแอนเซลล ออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ จาก Cocokara ประเทศญี่ปุน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอางบํารุงผิว ดําเนินการ
โดยฝายเวชภัณฑของบริษัท

-

สินคาดานเครื่องมือแพทย ได แก (1) สินคาดานนวัตกรรมทางการแพทยและเวชสารสนเทศ (Medical
Innovation Technologies, MIT) (2) สินคาดานการผาตัด (Surgery) (3) สินคาดานฟนฟูสุขภาพและ
ชวยชีวิตครบวงจร (Life care Solutions, LCS) ดําเนินการโดยฝายการแพทยของบริษัท

(2) การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการตลาด
เวชภัณฑของบริษัทสวนมากจําหนายเฉพาะในประเทศ กลุมลูกคา คือ โรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาล โรงพยาบาล
เอกชน โรงเรียนแพทยและคลีนิคทั่วประเทศไทย ยาบางชนิดใชรักษาโรคตองอาศัยทีมแพทยผูชํานาญและอุปกรณ
เฉพาะทาง ในขณะที่บางชนิดเปนยาที่ไมมีคูแขงโดยตรงแตราคาสูง และรัฐบาลไมรับผิดชอบคาใชจายโดยผูปวยตอง
จายเอง ทั้งนี้ ฝายเวชภัณฑไดเริ่มจําหนายเวชภัณฑบางรายการในประเทศพมา
นอกจากนี้ นโยบายการเบิกจายที่เขมงวดขึ้น มีผลกระทบตอยาที่ไมอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ เชน ผลิตภัณฑ
ในกลุมวิตามินและแรธาตุ และสมุนไพร แตทําใหตลาดยาสามัญที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น หนวยงานรัฐมีการจัดซื้อยาโดยวิธีการประมูลราคาเพิ่มมากขึ้น ในป 2558 ไดเริ่มการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ระบบใหม
ธุรกิจทางดานรานขายยา ผลิตภัณฑที่จําหนายสวนมากจําหนายเฉพาะในประเทศ มีลูกคากระจายเปนจํานวน
มากตามกลุมของผูคาสินคาทางเวชภัณฑ เชน รานขายยาทั่วไป รานขายยาเชนสโตร เชน บูท วัตสัน กลุมคอนวิเนี่ยน
สโตร กลุมดิสเคาทสโตร รวมถึงโรงแรมและสถานบริการทั่วประเทศ
สินคาดานเครื่องมือแพทย ฝายการแพทยมุงเนนการเปนผูนําในการจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการแพทยที่เปน
นวัตกรรมสมัยใหม ซึ่งมีคุณภาพสูงและเปนที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวไดนําเขาจาก
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นานาทวีป อาทิ อเมริกา ยุโรป (ฝรั่งเศล อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน เบลเยี่ยม สวิตเซอรแลนด) และเอเชีย (ญี่ปุน เกาหลี
ไตหวัน)
สําหรับการทําการตลาดสินคาดานเครื่องมือแพทยนั้น เนื่องดวยเครื่องมือแพทยเปนสินคาอยูในกลุมเฉพาะ
(Niche Market) ดังนั้น การทําการตลาดจึงแตกตางกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป คือ มีกฎหมายมาควบคุมการ
โฆษณา และสงเสริมการขายทุกประเภท ดังนั้น การทําตลาดจึงมุงเนนถึงการฝกอบรมและการสอนใชงานเครื่องมือ
แพทย (educations & workshops) เพื่อใหกลุมลูกคาไดมีประสบการณจริง ในการใชเครื่องมือไดอยางถูกตองและ
แมนยํ า ทั้ งนี้ การฝ กอบรมดั งกล าวจึ งมีประโยชนต อแพทย และบุคคลากรการแพทยใ นดา นการใช งาน และ
ขณะเดียวกันคนไขก็ไดรับประโยชนดานการตรวจวินิจฉัยอยาง แมนยําจากแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากการทําตลาด
ในด า นต า งๆ แล ว ทางแผนกยั ง ตระหนั ก ถึ ง การทํ า ประโยชน ใ ห กั บ สั ง คม หรื อ เรี ย กว า Corporate

Social

Responsibility (CSR) นั่นคือ การบริจาคเครื่องมือแพทยใหกับโรงเรียนแพทย และ สถาบันทางการแพทยเพื่อเปน
ประโยชน ใหกับประชาชนทั่วไปตอไป อีกทั้งยังมีการนําเครื่องมือของแผนกไปออกหนวย กับแพทยและบุคคลากร
ทางการแพทยทั่วประเทศเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตางๆ อีกดวย
ลูกคากลุมเปาหมายหลักของสินคาด านการแพทย คือ บุคคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลรัฐบาล และ
เอกชน สถานพยาบาลและคลีนิค การจัดจําหนายสวนใหญขายในประเทศ แตในป 2559 ฝายการแพทยมีแผนขยาย
กลุมลูกคาไปยังประเทศในกลุม CLMV คือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑดานเวชภัณฑการแขงขันมีคอนขางมาก เนื่องจากเปนสินคาที่มีแหลงผลิตทั้งในและตางประเทศ
จํานวนมากราย อีกทั้งความแตกตางหลากหลายของสินคามีนอยทําใหมีการแขงขันอยางเขมขนในดานราคา รวมกับ
การสงเสริมการขายและบริการหลังการขาย
สวนสินคาดานเครื่องมือแพทย ในป 2558 ตลาดอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
มีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปน รอยละ 1.21 มูลคารวม 71.5 พันลานบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายรัฐบาลในป
2558 พบวามีความตองการที่จะผลิตอุปกรณทางการแพทยในไทย เพื่อลดการนําเขาใหได โดยมุงเนนการตอยอดเพื่อ
สรางมูลคาใหกับเทคโนโลยีเดิม รวมทั้งเปนศูนยกลางการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณการแพทยใหไดภายใน ปพ .ศ.
2563 จึงพบไดวาประเทศไทยนําเขาผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณทางการแพทยลดลง รอยละ 11.11 เมื่อเทียบกับป 2557
ทั้งนี้
ถึงแมวาในป 2558 เสถียรภาพของการเมืองไทยจะสงผลกระทบอยางมาก ในการดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย
เครื่องมือแพทยทั้งในภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตามจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมาจะพบวา ทางฝายยังมี
อัตราการเติบโตอยูรอยละ 10 ในขณะที่คูแขงบางรายประสบการดําเนินงานขาดทุน ปจจุบันในตลาดเครื่องแพทย
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บริษัทบีเจซี ยังถือวาเปนบริษัทที่มีประวัติการดําเนินการในตลาดมา ยาวนานมากกวา 40 ป ทั้งดานการจัดจําหนาย
และการบริการหลังการขายจากทีมผูเชี่ยวชาญ จึงถือวามีความไดเปรียบมากกวาคูแขง อีกสิ่งหนึ่งที่เปนกลยุทธหลัก
คือการมีสินคาและการบริการดาน เครื่องมือแพทยที่ครบวงจรมากที่สุด
(3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑที่จัดจําหนายสวนใหญนําเขาจากหลากหลายประเทศ ผลิตภัณฑบางรายการวาจางโรงงานผลิตใน
ประเทศ
2.3.2

สินคาและบริการทางเทคนิค

(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
-

เคมีภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีฝายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมเปนผูนําเขาหลักในกลุมวัตถุดิบและสารปรุงแตงใน
อาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสําอาง รวมถึงเคมีในอุตสาหกรรม โดยเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
จากผูผลิตชั้น นําทั่ว โลก ซึ่งลว นเปนพั นธมิต รทางธุรกิจ กับฝา ยมาเปนเวลานาน ผลิต ภัณฑส วนใหญจะจั ด
จําหนายภายใตตราสินคาเดิมของผูขาย โดยบางผลิตภัณฑมีการปรับเปลี่ยนการบรรจุ หรือการบดผสม เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหแกสินคาในหวงโซอุปทาน

-

บริการออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑวิศวกรรมใหกับลูกคาภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ บริษัทขามชาติ และ
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนใหคําปรึกษาและใหบริการหลังการขายสําหรับผลิตภัณฑอุปกรณและระบบวิศวกรรม
ประเภทตางๆ โดยนําเขาจากตางประเทศ แบงออกเปน 3 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก (1) ระบบขนถายและลําเลียง
สินคา (Material Handing) (2) ระบบและอุปกรณจัดเก็บสินคา (Logistics system integration) ดําเนินการโดย
แผนกวิศวกรรมของบริษัท

-

ทําการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีดานการพิมพที่ตองการคุณภาพสูงใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการพิมพ ดําเนินการโดยแผนกอุตสาหกรรมการพิมพของบริษัท

-

ออกแบบ ผลิต และชุบสังกะสี โครงสรางเหล็กเพื่อใชกับเสาสายสง ไฟฟาแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม สถานี
ยอยไฟฟาแรงสูง และอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดําเนินการโดย บริษัท ไทย-สแกนดิค
สตีล จํากัด (“TSS”)

-

BAS เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเคมีอตุ สาหกรรม สินคาหลัก คือ โซดาแอช ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สามารถนําไปใช
ไดในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมผลิตขวดแกว อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมกระจก
อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมผงซักฟอก เปนตน โดยบริษัทจะนําเขาสินคาจากผูผลิตในตางประเทศ
เพื่อจําหนาย และ/หรือ ใหบริการนําเขาจัดเก็บและกระจายสินคาใหแกลูกคาในประเทศไทย

(2) การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการตลาด
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ผลิตภัณฑเคมีภัณฑอุตสาหกรรม ในป 2558 ที่ผานมา อยูในสภาวะทรงตัวเทียบเทากับปกอนหนา อันเปนผล
มาจาก สภาพเศรษฐกิจที่หดตัวลง กลุมลูกคาสงออก โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนลูกคาหลักของ
ฝาย ฯ นั้นมีปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง ประกอบกับ อัตราแลกเปลี่ยน ที่ผันผวนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป เงินบาทออน
คา ทําใหตนทุนสินคามีมูลคาสูงตามไปดวย ภาวะการแขงขัน เมื่อแยกตามประเภทของธุรกิจหลักตางๆ มีดังนี้ (1)
วัตถุดิบสวนผสมเบเกอรี่ ยังคงมียอดขายและฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ สินคา “โกโก
ดัทช” มีการเติบโตของยอดขายอยางโดดเดนตอเนื่องในรอบปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาโกโกดัทชมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง สื่อประชาสัมพันธเจาะจงตรงเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ตราสินคา โกโกดัทช จึง
เปนที่รับรูจดจําและตอบสนองความตองการบริโภคที่หลากหลายของลูกคาเพิ่มยิ่งขึ้น (2) วัตถุดิบสวนผสมในอาหาร
และกลุมสารเติมแตงกลิ่นและรสในอาหาร โดยรวมยังคงรักษาตลาดไวไดและมีการเติบโตตอเนื่องของสินคาทาง
เทคนิค ในขณะที่กลุมสินคาสวนผสมในอาหารทั่วไปนั้นมีการชะลอตัว ยอดขายใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยสินคา
กลุม ไฮโดรคอลลอย (Hydrocolloid) สามารถรักษาฐานตลาดหลักไวไดดวยคุณภาพของสินคาและราคาที่แขงขันไดใน
ตลาดโดยเฉพาะกลุมลูกคาโรงงานนม สวนสินคากลุมนิวทราซูติคลั ยังคงไดรับความสนใจจากตลาดและมีการแนะนํา
ใหกับกลุมลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่องเพื่อสราง ฐานลูกคาในอนาคต (3) เคมีสําหรับอุตสาหกรรมมียอดขายที่ลดลง
จากสารทําความเย็น อันเปนผลมาจากมาตรการกําหนดการนําเขาของสารทําความเย็นกลุม HCFC แตสําหรับธุรกิจ
ในกลุมสารเติมแตงในน้ํามันหลอลื่นและจาระบีอุตสาหกรรม (Petrochemical Additives) มีการเติบโตอยางมากเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมาเนื่องจากมีปริมาณการสงออกที่มากขึ้นในกลุมประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการขยายสินคาเพิ่ม
มากขึ้นในกลุมฟอสเฟต และไสกรองในอุตสาหกรรม (Cartridge Filter) จากประเทศอังกฤษ เพื่อขยายกลุมลูกคาและ
สรางยอดขายใหเพิ่มมากขึ้น (4) วัตถุดิบสวนผสมในเครื่องสําอางมียอดขายโดยรวมลดลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา ซึ่งเปนผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัว เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แตก็ยังคงสามารถรักษาฐานลูกคาหลัก
ไวได ทั้งนี้ สินคากลุมสารสกัดธรรมชาติ และสารออกฤทธิ์ ยังคงมีแนวโนม ที่ดีเปนที่นิยมของผูผลิตเครื่องสําอาง
สงผลใหยอดขายของสินคาสองกลุมนี้ยังคงเติบโตไดตอเนื่องเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ
บริการออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑวิศวกรรม ในป 2558 สภาพเศรษฐกิจไดมีการฟนตัวและยังทรงตัวอยูบาง
เนื่องจากการลดลงของมูลคาการสงออก อุปสงคในประเทศที่ลดลงมาก เงินบาทที่ออนคาลงอยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวา
นั้นปจจัยที่สงผลตอการลดลงของการขยายกิจการโรงงานที่มีผลตอแผนกวิศวกรรม คือ การยายฐานการผลิตของ
ภาคเอกชนไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม ที่มีแนวโนมเศรษฐกิจที่เติบโตและคาจางแรงงานที่ต่ํา
ดังนั้น แผนกจึงชะลอการทําการตลาดในการทํากิจกรรม Roadshow และสัมมนากลุมยอย เนื่องจากลูกคามีการ
ชะลอตัวในการขยายธุรกิจและลงทุนในการซื้ออุปกรณเพิ่มเติม อยางไรก็ดี ทางแผนกไดมีการเจาะกลุมลูกคาบริเวณ
ชายแดนของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีตอประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้แผนกไดมีกลยุทธในการขยาย
กลุม ผูบริโภคโดยการจัดหาอุปกรณและสินคาที่ตอบสนองกลุมลูกคาประเภทคาปลีกอยางครบวงจร ไมวาจะเปน ชั้น
วางสินคา ตระกราสินคา รถเข็นสําหรับหางสรรพสินคา เปนตน เพื่อขยายฐานกลุมลูกคาในกลุมคาปลีก รวมถึงระบบ
การจัดการคลังสินคาแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อใหลูกคาไดลดตนทุนในการจางงานและชวยบริหารงานคลังสินคาไดอยางมี
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ประสิทธิภาพอีกดวย อยางไรก็ดี ทางแผนกยังไดมีความพยายามที่จะขยายฐานลูกคาไปยังประเทศเพื่อนบานที่ยังมี
การเจริญเติบโตและอุปสงคที่ดีอยู
ผลิตภัณฑดานการพิมพ ในป 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงการชะลอตัวลง สงผลใหธุรกิจงาน
พิมพทั่วไปมีอัตราการพิมพลดลงประมาณ รอยละ 15-20 เนื่องจากภาคธุรกิจมีการปรับลดงบประมาณสื่อโฆษณาลง
เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สําหรับแนวโนมธุรกิจงานพิมพมีอัตราเติบโตลดลงเมื่อเทียบกั บป
กอนหนานี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวรวมถึงการ
สงออกของไทยที่มีความซบเซาอยางเห็นไดชัด ในป 2559 ทางแผนกจะมุงเนนไปที่อุตสาหกรรมการผลิตฉลากและ
บรรจุภัณฑที่มีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตั วของอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับการที่
ไทยจะเริ่มเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ผลิตภัณฑโครงสรางเหล็กชุบสังกะสี ในป 2558 มุงทําการตลาดภายในประเทศเปนหลัก โดยเนนไปที่เสาสายสง
ไฟฟาแรงสูง และเสาโทรคมนาคม เนื่องจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือ กฟผ. เปดประมูลโครงการ
กอสรางและเดินสายไฟฟาแรงสูง และโครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูงหลายโครงการ ทําใหความตองการเสาสาย
สงไฟฟาแรงสูงมีมากขึ้น เชนเดียวกับความตองการดานเสาโทรคมนาคมในประเทศที่ยังมีอยางตอเนื่อง จากการ
ขยายเครือขายของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แตละราย เพื่อรองรับการเติบโตของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
การเปดใหบริการ 4G
BAS เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑโซดาแอช ซึ่งนําเขาจากผูผลิตในประเทศเคนยา ลูกคาสวนใหญของบริษัท
เปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกว ลูกคาหลักในประเทศมีประมาณ 10 ราย ปจจุบัน กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูผลิตบรรจุ
ภัณฑแกว ซึ่งดําเนินกิจการอยูในประเทศไทย และในอนาคต BAS มีนโยบายจะขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรม
อื่นๆ แตทั้งนี้การขยายฐานลูกคาจําเปนตองขึ้นอยูกับคุณภาพสินคาของผูผลิตที่ BAS ทําการนําเขาดวยการจําหนาย
และชองทางการจําหนาย BAS ไดทําการจัดเก็บดูแลสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในประเทศเคนยา และดูแลจัดการการ
กระจายสินคาไปใหแกลูกคาในประเทศตามแผนการจัดสงสินคาตามที่ลูกคาตองการ
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเคมีภัณฑอุตสาหกรรม สภาพการแขงขันในตลาดโดยรวมยัง คงมีสูงในทุกกลุมธุรกิจและยังคงมีอยู
อยางตอเนื่อง โดยมีผูนําเขารายยอยและรายใหญใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการแขงขันในเรื่องของราคาที่รุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะสินคากลุม Commodity แตกลุมสินคาเฉพาะที่ตองอาศัยขอมูลทางเทคนิค ยังคงสามารถแขงขันได
นอกจากนี้ยังคงเผชิญกับการลดตนทุนการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเปนกลุมลูกคารายหลัก ซึ่งสงผล
กระทบตอยอดขายและกําไรอยางตอเนื่อง ประกอบกับในปที่ผานมา อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน เงินบาทออน
คา ทําใหตนทุนสินคาสูงขึ้น มีการแขงขันดานราคารุนแรงมากขึ้น อยางไรก็ดี ฝายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมก็ยังคงรักษา
ฐานลูกคาหลักไวได อันเปนผลมาจากการนําเสนอผลิตภัณฑหลากหลายที่มีคุณภาพและมุงเนนการใหบริการและ
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สร า งมู ล ค า เพิ่ ม จาก มี เ จ า หน า ที่ ผู เ ชี่ ย วชาญให ข อ มู ล ทั้ ง ทางด า นเทคนิ ค และการตลาด รวมถึ ง บริ ก ารจาก
หองปฏิบัติการสําหรับอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่และเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑดานการพิมพ จัดจําหนายผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีดานการพิมพที่ตองการคุณภาพสูง อาทิ โปรแกรม
ซอฟแวร จั ด การการพิ ม พ และวั สดุ สิ้น เปลื อ งทางด า นการพิ ม พ จํ า พวกเพลททํ า แม พิ ม พ เคมี ที่ ใ ช ใ นงานพิ ม พ
เครื่องพิมพระบบดิจิตอล และวัสดุสิ้นเปลืองตางๆจําพวก หมึกพิมพ และวัสดุรองรับงานพิมพ ใหกับผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมการพิมพ ไดแก บริษัทเตรียมพิมพ โรงพิมพ และ กลุมธุรกิจที่ผลิตสื่อโฆษณานอกบาน โดยจัด
จําหนายสินคาดวยทีมขายและฝายบริการหลังการขายที่ใหคําปรึกษาและบริการตลอดการใชสินคาของแผนก รวมทั้ง
ชื่อเสียงของบริษัทและความสัมพันธอันดีกับลูกคา จึงยังคงรักษาระดับยอดขายและแขงกับคูแขงในตลาดที่มีการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นได
อุตสาหกรรมผลิตโครงสรางเหล็กชุบสังกะสี สภาพการแขงขันในชวงป 2558 ไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีความ
ตองการการใชเสาโครงเหล็กสูงขึ้น และผูประกอบการบางรายไดรับงานโครงการใหญจากประเทศเพื่อนบาน อยางไร
ก็ดี สภาพการแขงขันในป 2559 คาดวาจะรุนแรงขึ้น แมวาความตองการการใชเสาโครงเหล็กจะยังสูงอยู เนื่องจาก
ผูประกอบการแตละรายตองการที่จะสะสมคําสั่ง ซื้อสําหรับการผลิตในป 2560 โดยราคาสินคาจะเปนปจจัยสําคัญ
ของการแขงขัน เพราะความสามารถในการผลิตของผูประกอบการแตละรายไมตางกันมากนัก ในปที่ผานมา ราคา
สินคาไดปรับลดลงในชวงปลายป เนื่องจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง แตคาดวาราคาสินคาในป 2559
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2558มากนัก
ผลิตภัณฑโซดาแอช BAS นําเขาผลิตภัณฑจากผูผลิตในประเทศเคนยา ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคูแขงซึ่ง
เปนผูผลิตจากประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป รวมทั้งผูผลิตรายใหญจากจีน จะเห็นวา
ผูผลิตจากประเทศเคนยาถือไดวาเปนผูผลิตรายเล็ก ซึ่งไมอยูในฐานะที่จะสามารถแขงขันไดในดานคุณภาพ หากแต
เนื่องจากตนทุนในการผลิตจากประเทศเคนยาอยูในเกณฑต่ํา จึงเปนขอไดเปรียบที่ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคา
สูคูแขงขันรายอื่นๆ ได
(3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
เคมีภัณฑอุตสาหกรรมสวนใหญนําเขาจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มากกวา 50 บริษัท ซึ่งลวนเปนผูผลิตและมี
ตราสินคาที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับในตลาด ผลิตภัณฑวัตถุดบิ ปรุงแตงอาหารของบริษัทมีการนําเขาโดยไดรับ
ใบอนุญาตจากองคการอาหารและยา และใบอนุญาตฮาลาลจากคณะกรรมการมุสลิมแหงประเทศไทย โดยมีลูกคา
ภายในประเทศเปนหลัก ครอบคลุมในกลุมของผูผลิต ผูคาสง ผูคารายยอยทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑวิศวกรรมที่นําเขาทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาจากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย แผนก
วิศวกรรมไดเนนการพัฒนาธุรกิจเปนหลัก โดยสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด สรางความหลากหลายและเปน
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ทางเลือกใหมใหกับลูกคา โดยเนนการจัดหาผลิตภัณฑใหมๆ โดยเนนการนําเขาจากทวีปยุโรป ซึ่งลูกคาสามารถ
เชื่อมั่นไดในคุณภาพและบริการ
ผลิตภัณฑดานการพิมพที่นําเขาทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคานําเขาโดยผู ผลิตชั้นนําจากตางประเทศ อาทิ
อิสราเอล อังกฤษ เกาหลี และจีน ภายใตแบรนด เชน Hewlett Packard, Epson, Screen, Jetrix, เปนตน
TSS มีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 7 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 กอตั้งเมื่อป 2534 โรงงานมีความสามารถในการผลิต 20,000 ตันตอป และสามารถชุบสังกะสี
ได 25,000 ตันตอป โดยมีรายละเอียดการผลิตในระยะ 3 ปที่ผานมาดังนี้

กําลังและปริมาณการผลิต

2558

2557

2556

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน)

20,000

20,000

20,000

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน)

8,491

11,797

9,678

การใชกําลังการผลิต (รอยละ)

42.5

59.0

48.4

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (รอยละ)

-28.0

21.9

-28.0

BAS ตั้ ง อยู ที่ อ าคารเบอร ลี่ ยุ คเกอร เลขที่ 99 ซอยรู เ บี ย ถนนสุ ขุม วิ ท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
จํ า นวน 40 ล า นบาท ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ เ คมี อุ ต สาหกรรม โดยนํ า เข า จากผู ผ ลิ ต
ตางประเทศเพื่อจําหนาย และ/หรือ ใหบริการนําเขา จัดเก็บ และกระจายสินคาใหแกลูกคาในประเทศไทย

2.4 กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) คือ หางคาปลีกที่ครบครันทุกชองทางการจับจาย มีสาขา
กระจายตัวอยูทั่วประเทศทั้งรูปแบบรานคาธรรมดาและรานคาออนไลน ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุก
กลุมเปาหมายดวยสินคาคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด บริการอันเปนเลิศ ภายใตบรรยากาศเปนกันเอง
แสนประทับใจ ไมวาจะเปนการซื้ อของเพื่อใชสอยในระยะยาวหรือซื้อเมื่อมีความจําเปน รูปแบบรานที่ผสมผสาน
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ระหวางรานคาขนาดใหญและศูนยการคาที่มีรานคารายยอย ซึ่งนําเสนอสินคาที่มีความหลากหลายและแตกตาง
สรางความพอใจใหลูกคา ตอบทุกโจทยความตองการในที่เดียว โดยรายไดที่มาจากการใหเชาพื้น ที่ยังชวยเสริม
เสถียรภาพใหกับรายไดของบิ๊กซีอีกดวย ซึ่งประกอบดวยรานคาในรูปแบบตางๆ ดังนี้
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เปนหางไฮเปอรมารเก็ตที่มีเปาหมายเปนลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางถึงลาง โดย
มุงเนนไปที่การนําเสนอสินคาและบริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ ภายใตบรรยากาศการจับจายที่
สะอาดและใหความคุมคาสูงสุด รวมถึงมีบริการที่ประทับใจ ในป 2558 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร มีสาขามากถึง 107 สาขา
ทั่วประเทศ
บิ๊กซี เอ็กซตรา เปนหางไฮเปอรมารเก็ตที่มีเปาหมายเปนลูกคาที่มีรายไดร ะดับปานกลางถึงบน โดยนําเสนอ
สินคาพรีเมี่ยม อาหารสดและอาหารแหงที่หลากหลาย รวมถึงสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากกลุม
แบรนดคาสิโน สินคากลุมเทคโนโลยี ไวน และสินคาพิเศษอื่นๆ ที่แตกตางจากที่จําหนายในบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
อยางไรก็ตามนโยบายเรื่องราคาประหยัดยังเปนจุดขายที่สําคัญที่บริษัทยังคงยึดมั่น ในป 2558 บิ๊กซี เอ็กซตรา มีสาขา
ทั้งสิ้น 15 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ
บิ๊กซี จัมโบ ผสมผสานระหวางไฮเปอรมารเก็ตและรานคาแบบขายสงที่มีกลุมเปาหมายเปนลูกคาที่ซื้อสงและ
ซื้อปลีก กลุมครอบครัวใหญที่เนนการจับจายสินคาครั้งละมากๆ ก็ถือเปนเปาหมายดวยเชนกัน บิ๊กซี จัมโบสาขาแรก
เปดใหบริการเมื่อป 2554 โดยในป 2558 บิ๊กซี จัมโบมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 3 สาขาในกรุงเทพฯ และเรายังมี บิ๊กซี จัมโบ
สเตชั่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอรที่พัทยาและอยุธยา โดยทั้งสองแหงจับกลุมลูกคาประเภทโฮเรกา
(HoReCa) หรือผูประกอบการโรงแรม รานอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยง
บิ๊กซี มารเก็ต เปนซูเปอรมารเก็ตที่มีจุดแข็งดานสินคาคุมคา ราคาถูกและมีโปรโมชั่นเดียวกับที่วางจําหนายใน
รานคาไฮเปอรมารเก็ต โดยมีเปาหมายเปนลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางถึงลาง ดวยขนาดรานคาที่คอนขางเล็ก
ของบิ๊กซี มารเก็ต ทําใหเราสามารถเขาถึงผูบริโภคที่อาศัยอยูรอบๆ ตัวเมืองไดอยางลงตัว บิ๊กซี มารเก็ตแตกตางจาก
ซูเปอรมารเก็ตทั่วไปที่เนนเฉพาะการจําหนายสินคาประเภทอาหาร แตบิ๊กซี มารเก็ตมีทั้งอาหารสด ของใชไปจนถึง
เครื่องใชไฟฟา ในป 2558 บิ๊กซี มารเก็ตมีจํานวนทั้งสิ้น 55 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตางจังหวัด
มินิ บิ๊กซี เปนรานคาชุมชนและรานสะดวกซื้อที่มีเปาหมายเปนลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางถึงระดับลาง
สาขามินิ บิ๊กซีประเภทรานคาชุมชน มีสินคาที่หลากหลายมากกวารานสะดวกซื้อทั่วไปและมีสินคาราคาโปรโมชั่น
เชนเดียวกับในรานคาไฮเปอรมารเก็ต เหมาะกับการจับจายใชสอยประจําสัปดาห สําหรับสาขามินิ บิ๊กซีประเภทราน
สะดวกซื้อ มุง เนนสินคาสําหรับการจับจายใชสอยเรงดวนเพื่อความสะดวก และสวนใหญตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามัน
บางจาก ในป 2558 เรามีสาขามินิ บิ๊กซีรวมทั้งสิ้น 391 สาขา โดยตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามันบางจากจํานวน 154
สาขา
รานขายยาเพรียว เปนรูปแบบรานจําหนายเวชภัณฑและผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพและความงาม รานขายยา
เพรียวสวนใหญตั้งอยูในไฮเปอรมารเก็ต และบิ๊กซี มารเก็ต แตเราก็ยังมีรานขายยาเพรียวที่แยกเปนเอกเทศดวย โดย
สิ้นป 2558 ที่ผานมา มีรานขายยาเพรียวจํานวนทั้งสิ้น 163 รานคา
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บิ๊กซี ชอปปง ออนไลน (Big C

Shopping Online) เปนรานคาออนไลนที่นําสินคาของบิ๊กซีมาบริการใหถึงประตู

บานลูกคา ผานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบิ๊กซีเปนไฮเปอรมารเก็ตเจาแรกในประเทศไทยที่นําระบบการ
ซื้อสินคาออนไลนเต็มรูปแบบมาสูผูบริโภค ใหบริการทั้งสินคาราคาประหยัดและสินคาที่เปนที่นิยม ตอบโจทยลูกคาที่
มีไลฟสไตลในยุคดิจิตอลผานการใชเว็บไซตในการซื้อของ แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน และการสแกนคิวอารโคด (QR
code) ปจจุบัน บิ๊กซี ชอปปง ออนไลน ใหบริการเฉพาะลูกคาในประเทศไทย แตในอนาคตอันใกลนี้บริษัทจะสามารถ

ใหบริการลูกคาในประเทศใกลเคียง โดยผานการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับไปรษณียไทย และคาดวาจะเริ่มตน
ใหบริการลูกคาในประเทศกัมพูชาในปหนานี้
ซีดิสเคาท (Cdiscount.co.th) เปนผูขายสินคาและผูใหบริการการจับจายผานอินเตอรเน็ตอยางเต็มรูปแบบ โดย
บิ๊กซีไดรวมเปนพันธมิตรกับซีดิสเคาท อินเตอรเนชั่นแนลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โดยเปดตัวเว็บไซตจําหนาย
สินคาที่ไมใชกลุมอาหาร และจะชวยเสริมความแข็งแกรงใหธุรกิจ บิ๊กซี ชอปปง ออนไลน ซึ่งมุงเนนในการขายสินคา
อุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน โดยในป 2558 เริ่มใหบริการเปนสื่อกลางการขายออนไลน ( Marketplace) ซึ่งคู
คาสามารถนําสินคาและบริการมาเสนอผานเว็บไซตของ ซีดิสเคาทได
ปจจุบัน ลูกคาที่ซื้อสินคาผานซีดิส เคาท และบิ๊กซี ชอปปง ออนไลน สามารถกําหนดจุดรับสินคาไดที่สาขา
ไฮเปอรมารเก็ต ทุกๆ สาขาทั่วประเทศไทย สําหรับลูกคาซีดิสเคาทสามารถกําหนดจุดรับสินคาไดเพิ่มเติมที่สาขา
มารเก็ตของบิ๊กซีทุกสาขา รวมทั้งที่สาขามินิ บิ๊กซี เกือบทุกสาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาที่เดินทางมารับ
สินคาตามออรเดอรและถือโอกาสมาจับจายสินคาเพื่อใชในชีวิตประจําวันหรือสัปดาหดวย ในปจจุบันลูกคาหลาย
ทานชื่นชอบบริการกดซื้อและรับสินคาเอง (click-and-collect) นี้ซึ่งเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกนอกเหนือจากการรอ
สินคามาสงที่บาน
แฮปป เฟรช (Happy Fresh) ปลายป 2558 บิ๊กซีไดรวมมือกับแฮปปเฟรชในการจัดสงสินคาใหแกลูกคาถึงบาน
โดยลูกคาสามารถซื้อสินคาประเภทอาหารสดของบิ๊กซีผานเว็บไซตของแฮปปเฟรชได ทําใหบิ๊กซีสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในการขายอาหารสดทางออนไลน โดยจะเริ่มดําเนินการกับสาขานํารองในตนป 2559
นอกจากนี้ ผูเชาศูนยการคาของบิ๊กซี สามารถแบงไดเปน 5 กลุม ตามลักษณะของการเชาและประเภทของธุรกิจ
ดังนี้
รานคา ประกอบดวยผูจ ําหนายผลิตภัณฑและใหบริการซึ่งเปนที่รูจักในกลุมผูบริโภค อาทิ รานคาเครื่องแตงกาย
รา นอาหาร ร านกาแฟ ธนาคารซึ่ง รา นค าเหลา นี้ไดนํ าสิ นค า และบริก ารซึ่ง เป นที่ ตอ งการของลูก คา มาชว ยเพิ่ ม
ศักยภาพในการดึงดูดลูกคา สงเสริมภาพลักษณและความหลากหลายของสินคาและบริการในบิ๊กซีดวย
ผูเชารายใหญ ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจซึ่งตองการพื้นที่ขนาดใหญที่ชวยตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่มีความตองการเฉพาะทาง อาทิ รานจําหนายอุปกรณตกแตงภายในบาน โรงภาพยนตร สถานออกกําลังกาย
รานเครื่องใชไอที หรือสํานักงานหนังสือเดินทาง เปนตน ซึ่งผูเชารายใหญเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการดึงลูกคามาสู
ศูนยการคาอยางมาก ชวยเติมเต็มใหบิ๊กซีเปนจุดหมายปลายทางที่ครบครันทั้งดานสินคาและบริการสําหรับลูกคา
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ศูนยอาหาร ศูนยการคาบิ๊กซีทุกแหงจะมีศูนยอาหารคุณภาพ ราคาประหยัด เปนทางเลือกในการลดคาใชจาย
ในชีวิตประจําวันใหกับลูกคา
บิ๊ก บาซาร ประกอบดวยผูประกอบการรานคารายเล็กที่จําหนายสินคาหลากหลาย เชน เครื่องประดับเครื่อง
แตงกาย ผลิตภัณฑพื้นบาน ของเลนเด็ก ฯลฯ
พื้ น ที่ เ ช า ชั่ ว คราว ประกอบด ว ยผู เ ช า รายย อ ย มี รู ป แบบเป น บู ธ สิ น ค า ขนาดเล็ ก ที่ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมและความตองการของลูกคา โดยจะมีพื้นที่เชาอยูทั้งดานในและดานนอกของ
อาคารเพื่อสรางบรรยากาศและความสนุกสนานในการจับจายใชสอย
ขนาดของพื้นที่ใหเชาในศูนยการคาของบิ๊กซีแตกตางกันตามรูปแบบและที่ตั้งของสาขา โดยในป 2558 เราไดเปด
ศูนยการคาใหมจํานวน 20 แหง สงผลใหพื้นที่เชาเพิ่มขึ้นประมาณ

13,600

ตารางเมตร ปจจุบัน บิ๊กซีมีศูนยการคา

ทั้งหมด 174 แหง และมีพื้นที่ใหเชารวมประมาณ 778,000 ตารางเมตร
(2)

การตลาดและการแขงขัน
ตลาดคาปลีกของไทย
ป 2558 เปนอีกปหนึ่งที่ยากลําบากสําหรับผูประกอบการคาปลีกไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว

โดยไดรับผลกระทบจากการสงออกที่ลดลงและความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง ซึ่งผูบริโภคมีความระมัดระวังในการ
ใชจายอยางเห็นไดชัดสงผลใหตลาดคาปลีกของไทยมีการแขงขันที่สู ง นอกจากนี้ผูบริโภคในสวนภูมิภาคยังมีรายได
ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากภัยแลงในชวง 2-3 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามในระยะยาวประเทศไทยยังคงเปนหนึ่งใน
ผูนําธุรกิจคาปลีกในตลาดอาเซี่ยนดวยการนําเสนอรูปแบบรานคาปลีกที่ทันสมัย โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่
ยังมีโอกาสเติบโตอยูมากเนื่องจากการคาปลีกรูปแบบเดิมยังคงครองสวนแบงตลาดอยูเพียงครึ่งหนึ่ง วิถีในการดําเนิน
ชีวิ ตของผู บริ โ ภคไทยเปลี่ ยนแปลงเปน ชี วิต คนเมือ งมากขึ้ น สง ผลใหเ กิ ดโอกาสของธุ รกิ จ คา ปลี ก สมั ยใหมที่ จ ะ
ตอบสนองรูปแบบการจับจายใชสอยของคนรุนใหมที่มีความคาดหวังและมีเวลาจํากัดในการจับจายใชสอยมากขึ้น
ในป 2558 บิ๊กซีไดกลับมาขยายสาขาอยางตอเนื่องในทุกรูปแบบรานคาหลังจากการชะลอการขยายสาขาในป
2557 โดยมีการขยายสาขาทั้งสิ้นจํานวน 101 สาขา ซึ่งเปนสาขาที่มีพื้นที่ใหเชาจํานวน 20 สาขา ในจํานวนนี้เปนราน

ไฮเปอรมารเก็ตจํานวน 2 สาขา บิ๊กซีมารเก็ตจํานวน 18 สาขา โดยสาขาเหลานี้มีพื้นที่ใหเชาอยูภายในสาขา มินิ บิ๊กซี
จํานวน 67 สาขา (ในจํานวนนี้ 63 สาขาตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามันบางจาก) และรานขายยาเพรียวจํานวน 14 สาขา
(ระหวางปไดปดรานขายยาเพรียวจํานวน 3 สาขา) นอกจากนี้บิ๊กซีไดปรับปรุงสาขาของไฮเปอรมารเก็ตใหมีการใช
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยการจัดเรียงสิน คาใหสะดวกตอการจับจาย การปรับขนาดพื้นที่ขายให
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจํานวน 5 สาขา และปรับปรุง สาขาไฮเปอรมารเก็ตใหดูใหมและ
ทันสมัยขึ้น (อัลคูเดีย) จํานวน 2 สาขา โดยมีกําหนดแลวเสร็จในชวงตนป 2559
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2.5 กลุมธุรกิจอื่นๆ
2.5.1 ธุรกิจตางประเทศ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ฝายธุรกิจตางประเทศตั้งอยูที่สํานักงานใหญของบริษัทในประเทศไทย และมีสํานักงานตัวแทนใน 4 ประเทศ
ไดแก เวียดนาม เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา โดยฝายธุรกิจตางประเทศมีบทบาทสําคัญในการสรางรากฐาน
เครือขายธุรกิจ และแสวงหาโอกาสการลงทุน เพื่อสรางธุรกิจใหมในภูมิภาคอาเซียน อันเปนการตอยอดฐานธุรกิจ
สินคาเดิมของกลุมบริษัท และเพิ่มความแข็งแกรงดานการคาการลงทุนในภูมิภาคใหแกบริษัท
ทั้งนี้สํานักงานตัวแทนในตางประเทศมีหนาที่หลักในการรวบรวมขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนตางๆ ของแตละประเทศซึ่งตองมีความถูกตองแมนยําและทันตอ
เหตุการณ กอรปกับการสรางความสัมพันธอันดีกับนักลงทุนทองถิ่น หนวยงานราชการและเอกชนในประเทศนั้นๆ อัน
เปนสวนสําคัญในการที่จะชวยสนับสนุนและสงเสริมกลยุทธในการขยายฐานธุรกิจของกลุมบริษัทไปยังตางประเทศ
อีกทางหนึ่ง
(2) การตลาดและการแขงขัน
สําหรับประเทศเวียดนาม บีเจซีไดวางรากฐานของธุรกิจอยางครบวงจร ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึ่งครอบคลุม
ทั้งธุรกิจดานการผลิต การสรางเครือขายกระจายสินคา และธุรกิจคาปลีกในรูปแบบแฟรนไชสรานสะดวกซื้อ เพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง บริษัทฯไดมีการจัดตั้งทีมผูบริหารระดับสูงจากประเทศไทยเพื่อไปประจําที่
เวียดนาม โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาบีเจซีในเวียดนามใหเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
สําหรับประเทศกัมพูชา เปนอีกประเทศที่มีศักยภาพและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
บีเจซีมีนโยบายมุงเนนการหาโอกาสทางธุรกิจการคาและการลงทุน พรอมทั้งสรางพันธมิตรใหมๆ โดยตัวอยาง
ความสําเร็จในการขยายธุรกิจของบีเจซีที่ผานมา อาทิ บีเจซีไดริเริ่มแผนการลงทุนเพื่อสรางฐานการผลิตในกลุมธุรกิจ
สินคาอุปโภคและบริโภค เชน โรงงานแปรรูปกระดาษทิชชูเซลล็อกซ เพื่อขยายตลาดในกัมพูชาตอไป
ในสวนของสปป.ลาว บีเจซีดําเนินกิจการธุรกิจแฟรนไชสรานสะดวกซื้อ ซึ่งปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนราน
สะดวกซื้อที่มีความทันสมัยและมีสาขามากที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน และมีระบบการจัดการที่ทันสมัยมาปรับใช
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในสวนของประเทศเมียนมาร ปจจุบันบีเจซี และนักลงทุนทองถิ่นไดรวมกันจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อใหบริการ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณการแพทย นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการเปดตลาดใหมใหกับสินคาในเครือบีเจซี เชน โกโก
ดัทช และ หนังสือภาษาอังกฤษภายใตเอเซียบุค ส เพื่อสนับสนุนใหสินคาบีเจซีเขาถึงผูบริโภคในประเทศเมียนมาร
มากยิ่งขึ้น
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2.5.2 ธุรกิจคาปลีก
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
- ตลอดระยะเวลา 46 ป ที่บริษัท เอเซียบุคส จํากัด เปนรานหนังสือภาษาอังกฤษที่อยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด
บริษัทฯเปนผูนําเขาและจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษรายใหญที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปน
ผูแทนจําหนายนิตยสารตางประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ตลอดจนเปนผูแทนจําหนายสินคากลุม
ไลฟสไตล สมุดโนต อุปกรณเครื่องเขียนและสินคาเสริมสรางการเรียนรูและทักษะการอาน ตลอดจนพัฒนาการ
ของเด็กในหลายระดับ
-

บีเจซี โอเกนกิ ประกอบธุรกิจรานคาปลีกเพื่อสุขภาพและความงามสมัยใหมในสไตลญี่ปุนในนาม “OGENKI”
โดยใหบริการสินคาเพื่อดูแลทั้งเรื่องสุขภาพและความงามมากกวา 5,000 รายการ ประกอบดวย ยา วิตามิน
อาหารเสริม เวชสําอาง ของใชสวนตัว ผลิตภัณฑบํารุงผิว เครื่องสําอาง อุปกรณความงาม และสินคาเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสินคานําเขา ซึ่งเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทางรานยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่ อ
ใหบริการตรวจเช็คสภาพผิวหนา พรอมใหคําแนะนําและวิธีการดูแลผิวหนาที่ถูกตองเหมาะกับสภาพผิวหนาของ
ทานสุภาพสตรี ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายของโอเกนกิเปนสุภาพสตรี อายุ 25 – 35 ป อาศัยอยูในเมือง ชื่นชอบการ
ดูแ ลเอาใจใส เ รื่อ งสุข ภาพดํา เนิน ธุ รกิ จ ประเภทพาณิช ย อิเ ล็ กทรอนิ ก ส (E-commerce) ในรู ปแบบของการ
กระจายและจัดจําหนายสินคา ผานชองทางออนไลน ทั้งทางเว็บไซตและโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน
ดําเนินการโดยแผนกธุรกิจออนไลนและบริษัท บีเจซี คอมเมิรซ จํากัด (“”BJCC”)

(2) การตลาดและการแขงขัน
ปจจุบัน บริษัท เอเซียบุคส จํากัดเปนผูนําอันดับ 1 ในประเทศไทยสําหรับการขายและจําหนายหนั งสือและ
นิตยสารภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกชองทางการขาย และจําหนาย โดยผานชองทางจําหนายแบบการคาปลีกของ
บริษัทฯที่มีรานหนังสือภายใตแบรนด “ Asia Books” และ “Bookazine” รวมกันกวา 70 สาขาทั่วประเทศ และบริหาร
รานหนังสือในสนามบินนานาชาติที่กรุงเทพฯและสนามบินภูมิภาคในตางจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีชองทางการจัด
จําหนายขายสงหนังสือครอบคลุมกวา 300 รานคาอื่นๆทั่วประเทศ เชน เปนผูบริหารการขาย หนังสือและนิตยสาร
ภาษาอังกฤษในรานบีทูเอส และจัดสงสินคาหมวดดังกลาวใหกับรานหนังสือหลักๆ เชน รานคิโนะคุนิยะ, รานนาย
อินทร, ราน 7-11, ซุปเปอรมารเก็ต และ อื่นๆทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจําหนายตรงใหกับหองสมุด , สถาบันการศึกษา
ตางๆ บริษัทและองคกรมากกวา 400 แหงตลอดจนจําหนายในงานแสดงสินคาตางๆ นอกจากนี้ เอเซียบุคส ยังเปนผู
บุก เบิก ตลาด E-books ภาษาอั ง กฤษ และเปน ผู นํ าในการจํ าหน า ยหนั ง สือ ในช อ งทาง e-commerce ผ า น
www.asiabooks.com ที่มีสินคาใหเลือกซื้อกวา 3,000,000 รายการ ไมวาจะเปน หนังสือภาษาอังกฤษ, หนังสือ
ภาษาไทย, eBooks และ eMagazines รวมถึงสินคาไลฟสไตล พรอมบริการสงตรงถึงบานดวยความสะดวกรวดเร็ว
อาทิ Next-day delivery service และยังมีระบบการสั่งซื้อหนังสือออนไลนที่งาย และปลอดภัย พรอมบริการตลอด
24 ชั่วโมง
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ในป 2558 ที่ผานมาโอเกนกิไดเปดดําเนินการเปนจํานวนทั้งสิ้น 5 สาขา ไดแก เซ็นทรัลชลบุรี เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
เดอะมอลลงามวงศวาน โรบินสันบางรัก และซีคอนสแควร สําหรับสภาพการแขงขันในปจจุบันพบวาการแขงขันใน
ธุรกิจนี้เริ่มมีมากขึ้น มีผูเลนรายใหมๆเขามาเลนในตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหคาปลีกตองปรับตัวใหทันกับตลาด โดยตัวแปร
และปจจัยอื่นๆที่ตองพิจ ารณาตอการปรับตัวของธุรกิจคาปลีก ก็คือ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนขนาดของ
ครัวเรือนเล็กลงหรือเปนโสดมากขึ้น พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเพิ่มความถี่ในการซื้อสูงขึ้น จึงเปนโอกาสการขยาย
ฐานลูกคาเพิ่มขึ้นซึ่งอุตสาหกรรมคาปลีกและคาสงยังเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอประเทศ ปจจุบันสถานการณ
การเมืองมีความมั่นคงมากขึ้น สงผลใหภาพรวมทางดานเศรษฐกิจของประเทศและความเชื่อมั่นของผูบริโภคมี
แนวโนมดีขึ้นเปนลําดับ และคาดการณวาป 2559 ก็จะมีความเติบโตสูงขึ้นจากปที่ผานมา โดยมองไปถึงทิศทางธุรกิจ
คาปลีกและคาสงอีก 5 ปขางหนาวายังคงจะขยายตัวเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7-8 ตอป (2559-2563) เพิ่มขึ้นจากอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยตอปในชวง ป 2554-2558 อยูที่รอยละ 5-6 ตอป เชนเดียวกับธุรกิจรานคาปลีกเพื่อสุขภาพและความ
งามที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10-12 ตอป เพราะการขยายตัวของสังคมเมือง
พฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมเมืองที่มีความใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมถึงนโยบายการเปดประตูสูอาเซียน
(AEC) ในป 2558 โอกาสในการรองรับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่จะเขามาในประเทศ สงผลใหทิศทางการบริโภคใน
อุตสาหกรรมนีม้ ีความเติบโตสูงขึ้นเปนลําดับ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) มีนโยบายในการทําธุรกิจแบบคาปลีก ดังนี้
ทําธุรกรรมการคาปลีก โดยผานชองทางออนไลน ปจจุบันประกอบไปดวย (1) www.AsiaBooks.com (เอเซียบุค
สดอทคอม) เว็บไซตจําหนายหนังสือ และนิตยสาร ซึ่งสามารถเลือกซื้อไดทั้งในแบบรูปเลมทั่วไปและแบบดิจิทัล หรือ
E-book นอกจากนี้ยังมีการจําหนายสินคาประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ (2) www.BJCmart.com
(บีเจซีมารทดอทคอม) เว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑในเครือ BJC และ TCC Group ทุกประเภทสินคา ในรูปแบบของ
การขายสง (Micro Wholesale) ในปริมาณที่เหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงาน องคกร หรือธุรกิจขนาดยอม
นอกจากนี้ ยังใหบริการชําระคาสินคาสินคาผานบัตรเครดิต โอนผานเอทีเอ็มและอินเตอรเน็ตแบ็งคกิ้ง การชําระ
เงินผานเคาทเตอรเซอรวิส รวมไปถึงใหบริการชําระเงินเมื่อสงสินคา (Cash on Delivery) และใหบริการจัดสงสินคา
ถึงมือลูกคาทั่วประเทศ ดวยความรวดเร็ว
(3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ นําเขาสินคาหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก เช น ประเทศอังกฤษ ยุโรป
อเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร และจัดซื้อจากสํานักพิมพในประเทศสําหรับสิ่งพิมพภาษาไทยตลอดจนเปนผูแทน
สิน คา ในหมวดไลฟ สไตล และผลิต ภัณ ฑ ที่เ กี่ย วข องกับ เครื่ องเขี ยนและอุ ป กรณสงเสริ มทั กษะการอ านและการ
สรางสรรคจากตางประเทศและในประเทศดวยความสัมพันธที่ดีกับสํานักพิมพและคูคาทั้งในและตางประเทศที่มีมา
กวา 46 ป
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บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด “BJO” นําเขาสินคาแบรนดคุณภาพจากญี่ปุน และมีผลิตภัณฑภายใตแบรนด
“Ogenki”
หนวยงานธุรกิจออนไลน มีทีมงานที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ E-Commerce เปนผูคัดสรร
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และเปนที่ตองการของผูบริโภค ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ยังไดนํา
ผลิตภัณฑที่ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตและจัดจําหนาย กระจายออกสูตลาด E-Commerce
เพื่อใหลูกคาเขาถึงสินคาของ BJC ใหมากที่สุด
2.5.3 ธุรกิจอื่นๆ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด “TCCT” เปนผูใหบริการศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย (Commercial Data
Center) โดยใหบริการเปน ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยหลัก และศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยสํารองให
หนวยงานธุรกิจตางๆ โดยศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยของ TCCT เปนศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยที่
ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังรวมมือกับบริษัทผูใหบริการศูนยขอมูลตางประเทศชั้นนําใน
ภูมิภาคเอเชีย ไดแก CMC Telecom (เวียดนาม) The AIMS Asia Group (มาเลเซีย) 1-Net Singapore (สิงคโปร)
และ HK Colo (ฮองกง) ในการใหบริการ Data Center ในภูมิภาคอาเซียน
บริษัท ลีพ โซลูชั่นส เอเชีย จํากัด “LSA” เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด (TCCT) ผูนํา
ทางดานบริการศูนยขอมูลคอมพิวเตอร และ SAP Hosting และบริษัท อินเทอรเน็ต อิ นิชิเอทีฟ เจแปน (IIJ) ผูนําธุรกิจ
คลาวด และเปนบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่ใหญที่สุด ในญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปนผู นําบริการคลาวดใน
ประเทศไทยและ ผลักดันใหไทยเปนดิจิทัลฮับในเอเชีย
ประเภทของบริการหลัก
TCCT มีบริการตางๆดังนี้
1. บริการ Infrastructure Services ไดแก
- บริการศูนยหลัก ศูนยสํารอง Colocation & Disaster Recovery Services
- บริการเชื่อมตอระบบ Interconnection & Network Connectivity Services
- บริการเครือขายเคเบิลใยแกวนําแสงเชื่อมระหวางประเทศ International Gateway
2. บริการจัดการระบบ Plus Compute Cloud Services ไดแก
- บริการดูแลระบบ ERP - SAP Cloud Services
- บริการดูแลระบบ Microsoft - Microsoft Hosted Services และ Hybrid Cloud
57

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
- บริการดูแลระบบ Virtual Private Server Hosted Services - VPS Cloud
3.บริการดูแลระบบไอทีครบวงจรและเปนที่ปรึกษาใหกับลูกคา IT Outsourcing & Consulting Services
LSA มีบริการตางๆดังนี้
1. Leap GIO Public
เปนการใหบริการ Public Cloud 100% นั้นก็คือการใหบริการ Virtual Machine (VM) บนศูนยขอมูล ที่พรอมให
ลูกคา เขามาสั่งซื้อบริการผานทางหนา Web Site ไดเองและระบบ สามารถรองรับการชําระเงินไดทั้งในรูปแบบ
บัตรเครดิตสําหรับลูกคาทั่วไปและองคกร กับการชําระแบบวางบิลปกติสําหรับ ลูกคาองคกร โดยการใหบริการ
Leap GIO Public Cloud จะมีการกําหนด Specification หรือ Package ใหลูกคาไวเลือกใช แตลูกคาก็สามารถ
ปรับขยายไดตาม ความตองการ ซึ่งเริ่มตน Package ตั้งแต 2GB RAM จนถึง 64GB RAM สวนคาใชจายจะ
คํานวนจาก Specification และเวลาการใชงานจริงเปนรายชั่วโมง สวนคาใชจายจะ คิดเปนรายเดือน โดยการ
ใหบริการ Leap GIO Public มีการกําหนดเงื่อนไขเวลาการใชบริการขั้นต่ําอยูที่รายชั่วโมง
2. Leap GIO Private
เปนการใหบริการ Cloud ในลักษณะที่ใหความเปนสวนตัว (Private) กับลูกคาสูง ซึ่งการใหบริการ Private
Cloud ของ Leap จะแตกตางจากผูใหบริการรายอื่นๆ ตรงที่ Leap ใหบริการ Dedicate Physical Server พรอม
กับติดตั้ง VMWare ใหลูกคาพรอมใชงาน นั้นคือเหตุผลวา Leap จะนับการใหบริการ Private Cloud เปนจํานวน
Host (เครื่อง Server) แทน VM โดยลูกคาจะนํา Leap GIO Private ไปสราง VM เองเพื่อใชงานภายในองคกร โดย
Leap GIO Private จะมี Stanard Specification ของ Serve อยูที่ 192GB RAM และลูกคาสามารถนําไปสราง
Virtual Machine ไดไมจํากัด ตามจํานวน RAM ที่มีอยู
3. SAP Cloud
เปนการใหบริการนําระบบ Software SAP ERP มาใหบริการบน Data Center ผาน Cloud Computing
Infrastructure โดยลูกคาสามารถใชงานระบบ SAP ผานโครงขาย Network ไดจากที่ใดๆในโลก โดยไมจําเปน ตอง
มีอุปกรณ IT เชน Server หรือ Storage ติดตั้งในองคกร ขอบเขตการใหบริการของ SAP Cloud นอกจากใหบริการ
Cloud Infrastructure เปนจํานวน VM แลว ลูกคายังไดรับ บริการในสวนของการใหบริการ SAP Managed
Services ดวย ซึ่งก็คือการใหบริการดูแลรักษาระบบ SAP System Administration ทั้งในสวนของ Operating
System, Database Management System และ SAP Basis โดยใชผูเชียวชาญระบบ SAP โดยตรงเปนผูคอย
ดูแลระบบ ของลูกคาให
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4. Desktop as a Services
เป นการใหบ ริก าร Desktop หรื อเครือ ง Computer ใชง านทั่ วไป (PC) ผ าน Cloud Computing
Infrastructure โดยลูกคาจะเก็บขอมูลการใชงานทั้งหมดบน PC, Operting System ของแตละ PC ไวที่ Leap GIO
Cloud นั้นหมายถึง ในทุกๆ PC ของลูกคาจะเปนเครื่องเปลาๆ ไมมีขอมูลใดๆ อยู ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
บริ ห ารจั ด การข อ มู ล ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพราะมี ก าร Centralize ทั้ ง หมด ทั้ ง ในส ว น Security,
Reliability และ Content Management โดย Leap GIO Cloud จะเก็บคาใชจายเปนรายเดือนตอ Desktop
(2) การตลาดและการแขงขัน
TCCT เนนคุณภาพในการใหบริการเปนหลักโดยไมเนนกลยุทธการแขงขันดานราคา ทั้งนี้ บริการของบริษัทเปน
บริการที่จัดอยูในระดับ Premium ดวยบริการศูนยขอมูลคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อรองรับการ
ทํางานของระบบหลักของธุรกิจ Mission Critical Application อยางแทจริง
ทั้งนี้ การแขงขันในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตอยางรวดเร็วของตลาด Data Center อยางไรก็
ตาม บริษัทที่ใหบริการมีพื้นฐานและความชํานาญในดานที่ตางกัน จึงเนนการใหบริการ และเนนกลุมเปาหมายที่
ตางกัน ธุรกิจดานไอทีและดาตาเซ็นเตอรภายในประเทศไทย มีโอกาสเติบโตในระดับที่นาพึงพอใจ เนื่องจากปจจัย
ตางๆ ไดแก การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจ Outsourcing นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มจํานวนบรอด
แบนดในประเทศ บทเรียนที่สรางความตื่นตัวของภาคธุรกิจตางๆ เพื่อเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเมือง
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามจากการกอการราย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพอัตราการเติบโตและศักยภาพ ในการ
แขงขันแลว TCCT ถือไดวาอยูในอันดับตนตนเมื่อเทียบกับผูใหบริการดานดาตาเซ็นเตอรอื่นๆ ไดแก CAT Telecom
Public Company Limited, CS Loxinfo Public Company Limited, Samart, Jasmin Internet Co., Ltd., True
Corporation Public Company Limited
เนื่องจากบริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จํากัด เปดใหบริการเมื่อตนป 2559 การทําการตลาดในปแรกนั้น บริษัทฯ จะ
เนนในเรื่องของการรับรูและ ยอมรับของตลาดในแบรนด Leap GIO Cloud รวมถึงกระตุนความสนใจ และความ
ตองการที่จะใชบริการ (Create Leads) และเปลี่ยนกลุม ผูตองการที่จะใชบริการเหลานี้ใหเปนลูกคา เพื่อสราง
ยอดขาย (Convert Leads to customer) ตอไป
และจากการทําการตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากการหาลูกคาใหมๆ เพิ่มแลว ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะเนนการ
รักษาฐานลูกคาเดิม โดยเนนที่ คุณภาพของบริการ และบริการหลังการขายจากทีมงานที่ มีประสบการณ รวมถึงการ
เพิ่มประเภทของบริการใหหลายหลาย เชน SaaS, Big Data Analytic เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาตอหัวของ
ลูกคา (Upsales) ดวย
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โดยบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยแบงประเภท ของกิจกรรมตามวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสรางการรับรูและการยอมรับแบรนด Leap GIO Cloud
1.1 บริษัทฯ จะจัดงาน Press Conference เพื่อประกาศถึง ความรวมมือของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
และ Internet Initiative Japan Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการ Cloud Service อันดับตนๆ ของ ประเทศญี่ปุน และ
ทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.2 บริษัทฯ จะจัดทํา Corporate Website และ Facebook เพื่อใชประชาสัมพันธใหรับทราบขอมูลทั่วไปของ
บริษัทฯ รวมถึงเปน ชองทางในการสื่อสารเกี่ยวกับความรู ประเภทของบริการ และโปรโมชั่น โดยขอมูลดังกลาวจะ
ประชาสัมพันธทั้งใน website ของบริษัทฯ และรวมถึงใน website ของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด และ Internet
Initiative Japan Inc. อีกดวย
1.3 บริษัทฯ จะประชาสัมพันธขาวสารของบริษัทฯ ผานสื่อสิ่งพิมพ ที่เกี่ยวของตางๆ เชน นิตยสารทางดาน IT,
หนังสือพิมพทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุน เปนตน
1.4 บริษัทฯ จะจัดงานสัมมนาสําหรับกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเพิ่ม ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับบริการ
Cloud
2. เพื่อสรางความสนใจในบริการ และนําไปสูการขาย
2.1 บริษัทฯ จะจัด roadshow และ trainingไปยังสถานที่ที่มีกลุมเปาหมายอยู เชน อาคารสํานักงาน หรือ
นิคมอุตสาหกรรม เปนตน
2.2 บริษัทฯ จะเสนอแพ็กเกจสําหรับการทดลองใชบริการใหแก game programmer และผูที่สนใจอื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่ไดทดลองใชบริการ เกิดความรูความเขาใจ และความคุนเคยกับบริการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ สงผล
ใหมีการตัดสินใจใชบริการตอเนื่อง
2.3 บริษัทฯ จะรวมมือกับผูผลิต Cloud Software เพื่อจัดทํา Software ที่สามารถใหบริการหลากหลาย
และ ตรงกับความตองการ ของลูกคามากยิ่งขึ้น
กลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องจากบริษัทฯ เนนการใหบริการ Cloud แบบ Enterprise กลุมลูกคาที่จะเปนเปาหมายของบริษัทฯ จึงจะ
เปนลูกคาที่เปนองคกร ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลูกคากลุมรัฐบาล บริษัทสัญชาติญี่ปุน ที่เขามาเปดใหบริการให
ประเทศไทย รวมถึงกลุมบริษัทในเครือทีซีซี โดยมุงเนนการใหบริการ Cloud แบบ Private และ Hybrid Cloud
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Ichiban Company Limited
THAI AN Group
Thai An Vietnam Trading Company Limited
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited
บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง
บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท
บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส้ 
BJC International (Myanmar) Company Limited
บจ. บีเจซี คอมเมิ รซ
บจ. โลจิสติกส เวิลด 1
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร
บจ. ซี ดีสทริ บิวชั่น (ประเทศไทย)
รวม

(เดิม ชื่อ บีเจซี ดานอน แดรี่)

Company Limited
บจ. บีเจซี โอเกนกิ
บจ. เอเซียบุคส
บจ. ไทย แดรี่

บมจ. เบอร ลี่ ยุคเกอร
บจ. รู เบียอุตสาหกรรม
บจ. เบอร ลี่ ยุคเกอร ฟูดส
บจ. เบอร ลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่ องแกวไทย
บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี
BJC International (Vietnam) Limited
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล
บจ. เบอร ลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส
บจ. บีเจซี เฮลทแคร
BJC Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
บจ. ไทยเบเวอร เรจแคน
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจ. ไทย มาลายากลาส
Thai Corp International (Vietnam)
-

174,095
41,060
490
441,959
138,612
16,349,951
4,352
20,531,607

4,096
19,843
70,952

-

73,593
39,371
119,446
283,963
437,492
110,600
22,516
8,898
36,165
727,641
1,426,512

อาคารและส วน
ปรับปรุงอาคาร

4,343
11,154

-

-

6,811

55,945
58,635
934,003
47
1,992,000
11,652,423

2,259
315,639

1,575

46,952
145,746
236,326
1,103,422
926,320
6,133
17,815
26,894
54,895
48,929
38,812
2,718,733
271,113
2,650,230

ส วนเกิ นจากการตีราคา
เครือ่ งจักรและอุปกรณ
อาคาร

393,766

86,750

-

307,016

ส วนเกิ นจากการตี
ราคาเครือ่ งจักรฯ

* อาคารมูลค่าตามบัญชี จํานวน 126 ล ้านบาท ได ้ถือเป็ นหลักประกันตามบันทึกข ้อตกลงการกู ้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึง�

68,713
1,709,286

-

-

6,110
271,363
6,452,933
7,523,268

434,413
1,169,850
36,310

ส วนเกิ นจากการตีราคา
ทีด่ ินเพิ่มขึ้ น

44,904
3,315
60,590
128,076
137,145
104,061
314,771

ทีด่ ินและส วนปรับปรุงทีด่ ิน

3. สินทรัพยของบริษทั และบริษัทยอยทีส่ ําคัญ

1,210
747
41,835
3,710
1,108
299
699
356
1,476
977,789
8,240
1,469,229

5,699
13,407
4,000

1,952

98,420
7,129
4,944
3,593
38,787
183
1,255
2,009
16,448
4,597
28,178
162,189
38,970

เครือ่ งตกแตงติดตั้งและ
อุปกรณสํานักงาน

776
12,495
1,130
4,165
683
14,507
56
78,494

-

2,421

26,589
28
10
649
1,295
13,690
-

ยานพาหนะ

72,174
632
1,854
118,432
881,462
2,437,747

100
4,712

-

48,461
3,659
16,855
13,923
314,572
300
947,005
2,346
11,260

สิ นทรัพยระหว าง
ก อสราง

ส วนเกิ นจากการตีราคา
สิ นทรัพยระหว างก อสราง

-

-

-

-

รวม

304,200
54,934
103,944
1,508,379
1,791
14,853
699
356
1,476
483,031
26,654,191
12,592
45,806,974
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ไม มี

มี *
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี

ไม มี
ไม มี
ไม มี

5,948
12,054
33,350
482,053

ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
ไม มี
338,919
199,220
438,189
1,967,390
3,024,166
6,316
129,670
51,429
81,190
48,929
80,869
4,539,308
435,648
4,791,880

ภาระผู กพัน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน**

บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน**

บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมเิ ต็ด*

บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมเิ ต็ด*

24.65%

24.65%

49.00%

49.00%

35.00%

35.00%

กล๊าส โปรดักส์
บีเอชดี*
กล๊าส โปรดักส์
บีเอชดี*

บจ. แก ้วกรุงไทย*

บจ. แก ้วกรุงไทย*

บจ. เบอร์ล ี� ไดน่าพลาส

บจ. เบอร์ล ี� ไดน่าพลาส

มาลายา-เวียดนาม กล๊าส ลิมเิ ต็ด*

มาลายา-เวียดนาม กล๊าส ลิมเิ ต็ด*

50.00% มาลายา
เอสดีเอ็น
50.00% มาลายา
เอสดีเอ็น

ี -ี บอล เบเวอร์เรจแคน
26.79% ทีบซ
โฮลดิง� ลิมเิ ต็ด**
ี -ี บอล เบเวอร์เรจแคน
26.79% ทีบซ
โฮลดิง� ลิมเิ ต็ด**
ี -ี บอล เบเวอร์เรจแคน
26.79% ทีบซ
เวียดนาม ลิมเิ ต็ด**
ี -ี บอล เบเวอร์เรจแคน
26.79% ทีบซ
เวียดนาม ลิมเิ ต็ด**
50.00% บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส พีทอ
ี ี
แอลทีด*ี
50.00% บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส พีทอ
ี ี
แอลทีด*ี

50.00001%

50.00001%

100.00%

100.00%

บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*
(ผู ้ร่วมทุน)

� แนล
อินเตอร์เนชัน
แอลทีด ี (ผู ้ร่วมทุน)
� แนล
อินเตอร์เนชัน
แอลทีด ี (ผู ้ร่วมทุน)

75.35%

พรนวภัณฑ์ (ผู ้ร่วมทุน)

100.00%

100.00%

100.00%

65.00%
100.00%

75.35%
ครอบครัวสถิตมั�นในธรรม, บจ. เอกบุคลา และ บจ.

51.00%

ครอบครัวสถิตมั�นในธรรม, บจ. เอกบุคลา และ บจ.
พรนวภัณฑ์ (ผู ้ร่วมทุน)

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

บจ. โลจิสติกส์ เวิลด์ 1

บจ. โลจิสติกส์ เวิลด์ 1

บจ. บีเจซี คอนซูเมอร์

บจ. บีเจซี คอนซูเมอร์

ไทอัน กรุป
๊ *

ไทอัน กรุป
๊ *

อิจบ
ิ งั คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

อิจบ
ิ งั คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

� แนล
75.00% ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน
คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*
� แนล
75.00% ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน
คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*
75.00% ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน
� แนล
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*
75.00% ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน
� แนล
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

65.00%

พีท.ี ไดนาพลาส (ผู ้ร่วมทุน)

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม

100.00% บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์
โลจิสติกส์
100.00% บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์
โลจิสติกส์

99.85%

99.85%

พีท.ี ไดนาพลาส (ผู ้ร่วมทุน)

51.00%

65.00%

� แนล พีทวี าย
เอซีไอ อินเตอร์เนชัน
แอลทีด ี และ ไซ่งอ
่ น เบียร์ แอลกอฮอล์
� (ผู
เบฟเวอเรจ
คอร์เปนชั
อร์น
น
้ร่ววี มทุ
� เรชั
เอซีไอ อินเตอร์
แนล
พีท
ายน)
แอลทีด ี และ ไซ่งอ
่ น เบียร์ แอลกอฮอล์
� (ผู ้ร่วมทุน)
65.00% เบฟเวอเรจ คอร์ปอร์เรชัน

50.00%

50.00%

73.21% เอซีไอ
พีทวี าย
เอซีไอ
50.00%
พีทวี าย
50.00%

73.21%
73.21%

49.99999%
� , กลุม
บอลล์ คอร์ปอเรชัน
่ เอสซีซ ี และ
บอลล์ เซ ้าท์อส
ี ท์ เอเชีย
โฮลดิง� ส์
� , กลุม
บอลล์ คอร์ปอเรชัน
่ เอสซีซ ี และ
(สิงคโปร์) พีทอ
ี ี (ผู ้ร่วมทุน)
บอลล์ เซ ้าท์อส
ี ท์ เอเชีย
โฮลดิง� ส์
73.21%
(สิงคโปร์) พีทอ
ี ี (ผู ้ร่วมทุน)

49.99999%

เซลล็อกซ์

บจ. ไทย แดรี�

บจ. ไทย แดรี�
94.84% บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์
อกซ์
94.84% เซลล็
บจ. เบอร์
ล ี� ยุคเกอร์

100.00%

100.00%
กลุม
่ เอสซีซ ี และ บอลล์ เซ ้าท์อส
ี ท์
ย โฮลดิ
ง� ส์ บอลล์
(สิงคโปร์เซ
) พี้าท์
ทอ
อ
ี ส
กลุม
่ เอเชี
เอสซี
ซ ี และ
ีี ท์
(ผู
้ร่
ว
มทุ
น
)
เอเชีย โฮลดิง� ส์ (สิงคโปร์) พีทอ
ี ี

100.00%

บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

100.00% บีเจซี ฟู้ ดส์ (มาเลเซีย)
เอสดี
น ดส์
บีเอชดี
* ย)
เจซีเอ็ฟู้
(มาเลเซี
100.00% บี
เอสดีเอ็น บีเอชดี*

100.00% บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี
100.00% บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

100.00%

100.00%
บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์
100.00%
บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์

ฝ่ ายเครือ
� งขียนและไลฟ์ สไตล์
ฝ่ ายเครือ
� งขียนและไลฟ์ สไตล์

ฝ่ ายพัฒนาช่องทางจัดจําหน่าย
ฝ่ ายพัฒนาช่องทางจัดจําหน่าย

กลุม
่ ธุรกิจสินค ้าอุปโภค
กลุม
่ ธุรกิจสินค ้าอุปโภค

กลุม
่ ธุรกิจอาหาร
กลุม
่ ธุรกิจอาหาร

กลุม
่ สินค ้าและบริการ
กลุม
่ สินค ้าและบริการ
ทางอุปโภคบริโภค
ทางอุปโภคบริโภค

บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติง�

บจ. คอสม่า เมดิคอล*

บจ. คอสม่า เมดิคอล*

บจ. มัณฑนา

บจ. มัณฑนา

บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์
บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์

บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์
บจ. บีเจเอช อินเวสเมนท์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายการแพทย์
ฝ่ ายการแพทย์

ฝ่ ายเวชภัณฑ์
ฝ่ ายเวชภัณฑ์

35.00%

นางฟาม ธิ
25.00%
ครอบครัว
นางฟาม ธิ
ครอบครัว
35.00%

เลียน และ
(ผู ้ร่วมทุน)

เลียน และ
(ผู ้ร่วมทุน)

มงคลกรุป
๊ (ผู ้ร่วมทุน)
25.00%

25.00%
มงคลกรุป
๊
(ผู ้ร่วมทุน)

25.00%

(ผู ้ร่วมทุน)
นายกานต์ ชัยวณิชกิจ
(ผู ้ร่วมทุน)

25.00%
นายกานต์ ชัยวณิชกิจ

25.00%

25.00%

มงคลกรุป
๊ (ผู ้ร่วมทุน)
25.00%

มงคลกรุป
๊
(ผู ้ร่วมทุน)

บจ. คอสม่า เทรดดิง�

บจ. คอสม่า เทรดดิง�

บจ. บีเจเอช เมดิคอล

บจ. บีเจเอช เมดิคอล

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%

51.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

ฝ่ ายเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ฝ่ ายเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

50.00%
บมจ. เบรนน์แท็ก
อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย)
บมจ. เบรนน์แท็ก
(ผู ้ร่วมทุน)
อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย)
(ผู ้ร่วมทุน)

50.00% บจ. เบอร์ล ี� เอเชียติ� ก
บจ. เบอร์ล ี� เอเชียติ� ก
50.00% โซดา
โซดา
50.00%

บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล
100.00%
บจ. บีเจซี
อินดั
แอนด์
เทรดดิ
ง� สเตรียล
100.00%
แอนด์ เทรดดิง�
99.15% บจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์
ยลตี
� ์ ยุคเกอร์
บจ. เบอร์
ล ี� ส
99.15% สเปเชี
สเปเชียลตีส
� ์
100.00% บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส
� ์
100.00% บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส
� ์

62
62

มีมีตตออหน
หนาาถัถัดดไป
ไป

ฝ่ ายเคมีภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
ฝ่ ายเคมีภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม

100.00%
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล*
100.00%
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล*

กลุม
่ สินค ้าและบริการ
กลุม
่ สินค ้าและบริการ
ทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
ทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

บจ. มัณฑนา มาร์เก็ตติง�
โคโคคาร่า ไฟน์ อิงค์
(ผู ้ร่วมทุน)
โคโคคาร่า ไฟน์ อิงค์
บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ
(ผู ้ร่วมทุน) 49.00% (ประเทศไทย)
บจ. บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ
49.00% (ประเทศไทย)

บริ
บริษ
ษัั ท
ท เบอร์
เบอร์ล
ล ี��ี ยุ
ยุค
คเกอร์
เกอร์ จํ
จําากั
กัด
ด (มหาชน)
(มหาชน)

100.00%
บจ. บีเจซี แพคเกจจิง�
100.00%
บจ. บีเจซี แพคเกจจิง�

100.00% บจ. ไทย มาลายา กลาส*
100.00% บจ. ไทย มาลายา กลาส*

98.59%
� งแก ้วไทย
98.59% บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือ
บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือ
� งแก ้วไทย

ฝ่ ายบรรจุภัณฑ์
ฝ่ ายบรรจุภัณฑ์

กลุม
่ บรรจุภัณฑ์
กลุม
่ บรรจุภัณฑ์

กลุม
่ สินค ้าและบริการ
กลุม
่ สินค ้าและบริการ
ทางบรรจุภัณฑ์
ทางบรรจุภัณฑ์

4. โครงสรางการถือหุน ประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปที่ผานมา
4.1
4.1 โครงสร
โครงสราางการถื
งการถืออหุหุนน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บจ. บิ๊กซี ดิสทริบิวชัน่

บจ. บิ๊กซี แฟรี่

บจ. อินทนนทแลนด

บจ. เซ็นทรัลพัทยา

บจ. เซ็นคาร

บจ. เชียงราย บิ๊กซี

บจ. เชียงใหม บิ๊กซี (2001)

บริษทั สุราษร บิ๊กซี

ตอจากหนากอน

100.00%

100.00%

96.82%
100.00%

99.99%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

71.49%

บจ. เทพารักษ บิ๊กซี

บจ. เซ็นทรัลซูเปอรสโตร

บจ. พิษณุโลก บื๊กซี

บจ. อุดร บิ๊กซี
บจ. พิษณุโลก บิกซี 2015
บจ. พระราม 2 บิ๊กซี

บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี 2015

30.00%

100.00%

60.00%

บริษทั ซี-ดีสทริบิวชัน่ เอเชีย พีทอี ี ลิมเิ ต็ด
70.00%

40.00%

บจ. บีเจซี ซี ดิสทริบิวชัน่

บจ. ซี ดีสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย)

บริษทั บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

26.45%

100.00% 100.00% บจ. บิก๊ ซี ซูปเปอรเซ็นเตอร (ลาว)

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

บจ. เสาวนีย โฮลดิง้

100.00%

บจ. สัมพันธเสมอ

บจ. บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร

100.00%

บจ. บีเจซี รีเทล โฮลดิง้

100.00%

บจ. บีเจซี โลจิสติก แอนด แวเฮาส

100.00%

กลุม
่ สินค้าและบริการทางการค้าปลีกสม ัยใหม่

บริษ ัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จําก ัด (มหาชน)
มีตอหนาถัดไป
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100.00%

100.00%

100.00%

� แนล
บีเจซี
ซ อินเตอร์เนชัน
โฮลดิง� พีทอ
ี ี แอลทีด ี

100.00%

100.00%

51.00%

บีเจซี
ซ-เอ็็มพีเอ็ม (ลาว ) โซล คัม
49.00% ปะนี ลิมเิ ต็ด*

บจ. บีเจซี คอมเมิรซ
์

51.00%

บีเจซี
ซ-เอ็มพ็อยท์
ท์ (ฮ่องกง)
49.00% คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

100.00%

100.00%

100.00%

51.00%

บจ. ดิสทรี-� ไทย*

บจ. บีเจซี โอเกนกิ*

บจ. เอเซียบุ๊คส*

บจ. บีเจซี โลจิสติก แอนด์ แวเฮ้าส์ 100.00%

กลุ
ลม
่ ธุรกิจค ้าปลีก

� แนล (เมียน 100.00%
บีเจซี
ซ อินเตอร์ร์เนชัน
ซี
มาร์ร์) คัมปะนี ลิมเิ ต็ด*

เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ร์ (เมียนมาร์ร์)
ลิมเิ ต็ด

� แนล
บีเจซี
ซ อินเตอร์เนชัน
(เวียดนาม) ลิมเิ ต็ด*

� แนล
บีเจซี
ซ อินเตอร์
นเตอร์เนชัน
คัมปะนี ลิมเิ ต็ด

สํานั กงานผ
งานผู ้แทน
ประจํ าประเทศกัมพูชา

สํานั กงานผู ้แทน
ประจํ าประเทศพม่า

สํานั กงานผู ้แทน
ประจํ าประเทศเวียดนาม

ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ

กลุม
่ ธุรกิจอืน
� ๆ

บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์์
� แนล*
49.00% อินเตอร์เนชัน

นายพงษ์ ประเสริฐ กัลยา
(ผู ้ร่วมทุน)

ตอจากหนากอน
รูเบีย อินเวสท์เม ้นทส์
ลิมเิ ต็ด

50.00%

=
=
=
=

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจ
ิ การทีค
ี� วบคุ
ว มร่วมกัน
หยดดํ
หยุ
ดดํ
ดาเนนงาน
าเนินงาน

** = มีอํานาจควบคุม

* = ถือหุ ้นโดยบริษัทย่อยหรือ
กิจการทีค
� วบคุมร่วมกัน

บมจ. สุรพลฟู้ ดส์
(ผู ้ร่วมทุน)

49.00%

= บมจ. เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ร์ : กลุม
่ ธุรกิจ/ฝ่ าย

หมายเหตุ :

50.00% บจ. บี เจ ซี มารีน
รีซอสเซส ดีเวลลอปเมนท์

100.00% บจ. หินอ่อนและศิลา*

100.00%

51.00% บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

ี ี โฮลดิง�
บจ. ทีซซ
(ผู ้ร่วมทุน)
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
4.2 การเพิ่มทุนยอนหลัง 3 ป
ป

เพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน

ทุนจดทะเบียนเดิม

อัตราการเพิ่มทุนใหมตอ
ทุนเดิม
(รอยละ)

รวมเปน

2556

1,621,955,000

-

1,621,955,000

-

2557

1,621,955,000

392,434,444

2,014,389,444

24.20

2558

2,014,389,444

-

2,014,389,444

-

5. ขอมูลของผูถือหุนรายใหญและผูบริหาร
5.1 รายชื่อผูถือหุน ใหญ
(ก) รายละเอียดผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มี
ดังนี้
รายชื่อ

ลําดับที่
1

บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด

2

จํานวนหุน

รอยละ

1,175,584,220

73.833

DBS BANK LTD

85,651,600

5.379

3

กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว

43,709,900

2.745

4

กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 75/25

31,320,400

1.967

5

สํานักงานประกันสังคม

17,554,700

1.103

6

ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

16,611,873

1.043

7

กองทุนเปดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

15,199,500

0.955

8

Well Base Development Limited

14,482,500

0.910

9

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

10,488,600

0.659

8,083,800

0.508

1,418,687,093

89.102

ซึ่งจดทะเบียนแลว โดย บลจ.บัวหลวง จํากัด
10

กองทุนเปดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ยอดรวม
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(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
x

ลําดับที่

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจดานการลงทุน โดยมีรายชื่อผูถือหุน ดังนี้
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

ธุรกิจ/อาชีพหลัก

จํานวนหุน

รอยละ

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นักธุรกิจ

254,951,450

25.50

2

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

นักธุรกิจ

254,574,750

25.46

3

ทีซีซี กรุป อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด

บริษัทลงทุน

489,906,880

48.99

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และทีซีซี กรุป อินเตอรเนชั่น
แนล ลิมิเต็ด รวมถือหุนในบริษัท คิดเปนรอยละ 73.833 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
5.2 คณะกรรมการบริษทั
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจํานวน 15 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารหรือไมเปนที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา จํานวน 12 ทาน และกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา จํานวน 3 ทาน กรรมการอิสระ จํานวน 5 ทาน คิดเปนหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการย อ ย 4 คณะ ได แ ก คณะกรรมการบริ ห าร จํ า นวน 9 ท า น
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3 คน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จํานวน 10 ทาน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท

กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ

8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส

9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการบริษัท

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

กรรมการอิสระ

13. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร

กรรมการอิสระ

14. พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ*
กรรมการบริหาร

15. ศาสตราจารยนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
16. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
นางสุจิตรา วิชยศึกษ

เลขานุการบริษัท

*ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
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5.3 คณะจัดการ
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 คณะจัดการ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจํานวน 9 ทาน ดังนี้
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารประจําสํานักประธาน

3. นายปฐพงศ เอีย่ มสุโร

ผูจัดการใหญ
กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางวิภาดา ดวงรัตน

ผูจัดการใหญ
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธีระพล เกียรติสุรนนท

ผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจไลฟสไตลและบริหารธุรกิจคาปลีก
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายสมพร ภูมิวัฒน

ผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจเวียดนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข

รองผูจัดการใหญ
ฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายธีระ วีรธรรมสาธิต

รองผูจัดการใหญอาวุโส
ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมและงานสนับสนุนสวนกลางกลุม
บริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

68

โทรสาร : 0 2769 350, 0 2769 3535

โทรศัพท : 0 2769 3500

ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

78 หมู 3 ซอยวัดศรีวารีนอย ถนนบางนา-ตราด กม.18

บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จํากัด

โทรสาร : 0 3637 3812-7

โทรศัพท : 0 3637 3821-7

ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด
28 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล หมูที่ 1

โทรสาร : 0 2427 6603, 0 2769 3501, 0 2769 3535

โทรศัพท : 0 2427 0060-3, 0 2769 3500

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

15 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บริการจัดอบรมสัมมนา

ผลิตภัณฑจากแกว

ผลิตและจําหนายขวดแกวและ

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกว

ประเภทธุรกิจ

6. ขอมูลบริษัทในเครือ บริษัทยอย และบริษัทรวม

บาท

100,000,000

บาท

2,270,000,000

บาท

1,170,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

10,000,000

22,700,000

117,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

100

บาท

10

มูลคาหุนละ

บาท

100,000,000

บาท

2,270,000,000

บาท

1,170,000,000

ทุนชําระแลว

10,000,000

22,,700,000

115,355,235

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

69

100

100

98.59

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เขตปกครองพิเศษฮองกง

อาคารแกรนดเซ็นจูรี่เพลส ทาวเวอร 1 เกาลูน

193 ถนนปริ้นสเอดเวิรด ฝงตะวันตก 1618

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด

โทรสาร: (84.8) 39305925

โทรศัพท: (84.8) 39306629

หวุง เตา ประเทศเวียดนาม

บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด
เขตอุตสาหรรม มี่ สวน เขตตันบิน จังหวัด บา เรีย

โทรสาร : 3188 8222

โทรศัพท : 3188 8333

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด
1 ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จํากัด
99 ชั้น 19 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บริษัทลงทุน

ผลิตและจําหนายภาชนะแกว

ลงทุน คาขาย นําเขา และสงออก

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

เหรียญสหรัฐ

60,000,000

เหรียญสหรัฐ

15,822,000

เหรียญฮองกง

8,310,000

บาท

2,055,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

-

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

60,000,000

-

8,310,000

20,550,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

เหรียญสหรัฐ

1

-

เหรียญฮองกง

1

บาท

100

มูลคาหุนละ

เหรียญสหรัฐ

60,000,000

เหรียญสหรัฐ

15,822,000

เหรียญฮองกง

8,310,000

บาท

2,055,000,000

ทุนชําระแลว

16,074,000

-

8,310,000

20,550,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

70

26.79

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

โทรสาร : 0 2313 1031

โทรศัพท : 0 2313 1470-3

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด
225/10 หมู 1 ตําบลบางเสาธง

โทรสาร : 84 650 222 1089-90

โทรศัพท : 84 650 222 1081-88

จังหวัดบินเยือง ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม - สิงคโปร พารค 2-เอ เขตธานเอวียน

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด
2 วีเอสไอพี 2-เอ ถนน18 เขตอุตสาหกรรม

โทรสาร : 0 3637 3602

โทรศัพท : 0 3637 3600

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

99 หมู 9 ถนนหนองปลากระดี่ ตําบลหนองปลิง

บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

ผลิตอาหารวาง

ผลิตกระปองอะลูมิเนียม

ผลิตกระปองและฝาอะลูมเิ นียม

ประเภทธุรกิจ

บาท

320,000,000

เวียดนามดอง

1,170,000,000,000

บาท

1,500,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

-

ประเภท
หุน

3,200,000

-

150,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

-

บาท

10

มูลคาหุนละ

บาท

320,000,000

เวียดนามดอง

585,000,000,000

บาท

1,500,000,000

ทุนชําระแลว

3,200,000

-

75,000,010

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

71

100

26.79

50.00001

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรศัพท : 0 2312 6115-8

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสาร : 0 2632 2223

บริษัทลงทุน

อนามัย

ผลิตและจําหนายกระดาษ

ทําจากนม

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท : 0 2649 2900

โยเกิรตสด และผลิตภัณฑซึ่ง

ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ผลิตอาหารวาง

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทย แดรี่ จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสาร : 603-5542 0131

โทรศัพท : 603-5542 4113

ชาฮ ฮาลัมม เซลังกอร ประเทศมาเลเซีย

ล็อต 1 จาลัน เปลาเบอร 23/1 สวน 23 40300

บีเจซี ฟูดส (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

2,000,000

บาท

900,000,000

บาท

1,185,200,000

ริงกิต

12,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

20,000

90,000,000

11,852,000

12,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

10

บาท

100

ริงกิต

1

มูลคาหุนละ

บาท

2,000,000

บาท

900,000,000

บาท

1,185,200,000

ริงกิต

12,000,000

ทุนชําระแลว

20,000

85,354,470

11,852,000

12,000,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

72

100

94.84

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ลูกอม

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรสาร : 3188 8222

โทรศัพท : 3188 8333

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัท โลจิสติก เวิลด 1 จํากัด
1 อาคารเอ็มไพรพาวเวอร ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต

โทรสาร : 0 2712 2273

โทรศัพท : 0 2367 1233-5

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

บริษัทลงทุน

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

คลังสินคา ขนสงและจัดสงสินคา

บริการดานพิธีการออกสินคา

เครื่องสําอาง และ

70 หมู 13 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก

โทรศัพท : 0 2385 9024

ผลิตช็อกโกแลต สบู

ประเภทธุรกิจ

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

เหรียญฮองกง

41,000,000

บาท

4,000,000

บาท

50,000,000

บาท

70,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

หุนสามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

41,000,000

400,000

500,000

70,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

เหรียญฮองกง

1

บาท

10

บาท

100

บาท

1,000

มูลคาหุนละ

เหรียญฮองกง

41,000,000

บาท

4,000,000

บาท

50,000,000

บาท

70,000,000

ทุนชําระแลว

30,750,000

400,000

500,000

69,892

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

73

75

100

100

99.85

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ยานตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย ประเทศเวียดนาม

ไทอัน เวียดนาม จอยท สต็อก คัมปะนี
หอง 1803 อาคารฮานอย เซ็นเตอร ออฟฟศ 44บี ลี ทวง เคียด

ฮวา เขตบินห ทัน โฮจิมินห ประเทศเวียดนาม

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด
ล็อต 5-4 ถนน เอ็ม 14 เขตอุตสาหกรรมทัน บินห ยานบิน ฮึง

โทรสาร : 3188 8222

โทรศัพท : 3188 8333

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
1 ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

โทรสาร : (848) 3811-7816

โทรศัพท : (848) 3811-7777, (848) 3811-9999

ประเทศเวียดนาม

40 บา ฮูเยน ตวน กวน วารด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินหซิตี้

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บริษัทลงทุน

ถั่วเหลือง

ผลิตผลิตภัณฑซึ่งทําจาก

ตัวแทนจําหนาย

ตัวแทนจําหนาย

ประเภทธุรกิจ

เวียดนามดอง

600,000,000,000

เวียดนามดอง

30,000,000,000

เหรียญฮองกง

5,110,000

เวียดนามดอง

54,000,000,000

ทุน
จดทะเบียน

-

สามัญ

สามัญ

-

ประเภท
หุน

-

60,000,000

-

5,110,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

เวียดนามดอง

10,000

-

เหรียญฮองกง

1

-

มูลคาหุนละ

เวียดนามดอง

600,000,000,000

เวียดนามดอง

30,000,000,000

เหรียญฮองกง

5,110,000

เวียดนามดอง

5,400,000,000

ทุนชําระแลว

-

39,000,000

-

3,832,500

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

74

65

75

75

75

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บริโภค

หอง 1801 อาคารฮานอย เซ็นเตอร ออฟฟศ 44บี

โทรสาร : 5659078

โทรศัพท : 5659078

ยานตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย ประเทศเวียดนาม

ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด อินเวสทเมนท จอยท สต็อก
คัมปะนี
หอง 18-01 อาคารฮานอย เซ็นเตอร ออฟฟศ 44บี ลี ทวง เคียด

โทรศัพท : 5659099
โทรสาร : 5659088

จําหนายวัสดุกอสราง

บริโภค

หอง 18-01 อาคารฮานอย เซ็นเตอร ออฟฟศ 44บี ลี ทวง เคียด

ยานตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย ประเทศเวียดนาม

จําหนายสินคาอุปโภคและ

ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท สต็อก คัมปะนี

โทรสาร : 5659088

โทรศัพท : 5659099

ประเทศเวียดนาม

ลี ทวง เคียด ยานตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย

จําหนายสินคาอุปโภคและ

ประเภทธุรกิจ

ภูไท กรุป จอยท สต็อก คัมปะนี

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

เวียดนามดอง

10,000,000,000

เวียดนามดอง

50,000,000,000

เวียดนามดอง

366,265,340,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

1,000,000

5,000,000

36,626,534

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

เวียดนามดอง

10,000

เวียดนามดอง

10,000

เวียดนามดอง

10,000

มูลคาหุนละ

เวียดนามดอง

10,000,000,000

เวียดนามดอง

50,000,000,000

เวียดนามดอง

366,265,340,000

ทุนชําระแลว

644,900

3,224,500

23,642,428

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

75

64.49

64.49

64.55

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ประเทศเวียดนาม

34 เหวียน ฮู โท ยานฮัว ทวน เท เขตไฮ เชา ดานัง

ภูไท ฟูดส เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร คัมปะนี
ลิมิเต็ด

ประเทศเวียดนาม

ภูไท ฟูดส เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด
43อาร/27 โฮ วาน เฮือ ยาน 9 เขตภู งวน โฮจิมินห

ประเทศเวียดนาม

ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท สต็อก คัมปะนี
132ดี ตรัน ควง เดอ ยานอัน ทอย เขตบิน ทุย เกิ่น เทอ

โทรสาร : +84.437959154

โทรศัพท : +84.437959147 – 149 - 152

5,000,000,000
เวียดนามดอง

บริโภค

เวียดนามดอง

87,300,000,000

เวียดนามดอง

15,000,000,000

เวียดนามดอง

19,000,000,000

จําหนายสินคาอุปโภคและ

บริโภค

จําหนายสินคาอุปโภคและ

บริโภค

จําหนายสินคาอุปโภคและ

บริโภค

บี8-บี10/ดี21 เกา เจย เรสสิเดนท แอเรีย ยานดิค วง เฮา

เขตเกาเจย ฮานอย ประเทศเวียดนาม

จําหนายสินคาอุปโภคและ

ประเภทธุรกิจ

ภูไท ฮานอย เทรดดิ้ง จอยท สต็อก คัมปะนี

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

ทุน
จดทะเบียน

-

-

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

-

-

1,500,000

1,900,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

-

-

เวียดนามดอง

10,000

เวียดนามดอง

10,000

มูลคาหุนละ

เวียดนามดอง

5,000,000,000

เวียดนามดอง

87,300,000,000

เวียดนามดอง

15,000,000,000

เวียดนามดอง

19,000,000,000

ทุนชําระแลว

-

-

967,350

1,225,310

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

76

64.55

64.55

64.49

64.49

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

โทรสาร : 0511.3614883

โทรศัพท : 0511.3821579

ประเทศเวียดนาม

วัน ฝู เอกซพอรต อิมพอรต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง
คัมปะนี ลิมิเต็ด
เขตอุตสาหกรรมโฮ ขาน ยานโฮ ขาน แบค เขตเลียน ชือ ดานัง

โทรศัพท : 04.2407594

ประเทศเวียดนาม

พีที ฟูด ดิสทริบิวชั่น จอยท สตอก คัมปะนี
352 ไจ ฟง ยานฟง เลียต เขตทาน ซวน ฮานอย

โทรสาร : 04.37833637

โทรศัพท : 04.37833638, 04.37833639

บริการดานคลังสินคา

บริโภค

จําหนายสินคาอุปโภคและ

บริโภค

ตรอก 62 180 เอ/3 ถนนเหวียน ลวง บาง ยานควง ตรัง

เขตดง ดา ฮานอย ประเทศเวียดนาม

จําหนายสินคาอุปโภคและ

ประเภทธุรกิจ

ภูไท ฟูดส นอรธ คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

เวียดนามดอง

1,900,000,000

เวียดนามดอง

10,000,000,000

เวียดนามดอง

60,000,000,000

ทุน
จดทะเบียน

-

สามัญ

-

ประเภท
หุน

-

-

1,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

-

เวียดนามดอง

10,000

-

มูลคาหุนละ

เวียดนามดอง

1,900,000,000

เวียดนามดอง

10,000,000,000

เวียดนามดอง

60,000,000,000

ทุนชําระแลว

-

-

516,100

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

77

64.55

51.61

64.55

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545

โทรศัพท : 0 2367 1111, 0 2381 4520

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

ประเทศเวียดนาม

ภูไท โฮจิมินห ซิตี้ จอยท สต็อก คัมปะนี
43อาร/27 โฮ วาน เฮือ ยาน 9 เขตงวน โฮจิมินห

ประเทศเวียดนาม

69 เหวียน คัก งู ยานโค เกียง เขต 1 โฮจิมนิ ห

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

อุปกรณทางการแพทย

จําหนายเวชภัณฑ เครื่องมือ
บาท

200,000,000

บาท

200,000,000

เวียดนามดอง

บริโภค

บริษัทลงทุน

9,000,000,000

เวียดนามดอง

187,125,675,000

จําหนายสินคาอุปโภคและ

คาปลีก

ประเภทธุรกิจ

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

-

ประเภท
หุน

-

20,000,000

2,000,000

900,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

100

เวียดนามดอง

10,000

-

มูลคาหุนละ

บาท

200,000,000

บาท

50,000,000

เวียดนามดอง

9,000,000,000

เวียดนามดอง

187,125,675,000

ทุนชําระแลว

-

20,000,000

2,000,000

580,950

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

78

100

100

64.55

64.55

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

การแพทย

ผลิตโครงสรางเหล็ก

ชุบสังกะสี

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด

7 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด

โทรสาร : 0 3868 3065

โทรศัพท : 0 3868 3066-70

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แพทย และเครื่องมืออุปกรณทาง

บริษัท มัณฑนา มารเก็ตติ้ง จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสาร : 0 2367 1246

จําหนายเวชภัณฑ วัสดุการ

เภสัชภัณฑ

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท: 0 2367 1252

อุปกรณทางการแพทย และเภสัช

บริษัท คอสมา เมดิคอล จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสัพท : 0 2367 1204

จําหนายเวชภัณฑ เครื่องมือ

อุปกรณทางการแพทย

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จําหนายเวชภัณฑ เครื่องมือ และ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท มัณฑนา จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

586,000,000

บาท

20,000,000

บาท

5,000,000

บาท

500,000

ทุน
จดทะเบียน

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

1,300,000

4,560,000

200,000

50,000

500

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

100

บาท

100

บาท

100

บาท

1,000

มูลคาหุนละ

บาท

130,000,000

บาท

456,000,000

บาท

15,000,000

บาท

1,325,000

บาท

500,000

ทุนชําระแลว

1,300,000

4,560,000

200,000

50,000

500

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

79

100

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

กอสราง

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสาร : 0 2381 4548

โทรศัพท : 0 2367 1111, 0 2381 4520

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตีส้  จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545

แอลกอฮอล

กิจการบริการรานเครื่องดื่มไมมี

สวนผสมอาหาร

จําหนายเคมีภัณฑ และสารแตง

ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

โทรศัพท : 0 367 1111, 0 2381 4520

จําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

200,000,000

บาท

63,785,000

บาท

250,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

2,000,000

18,250

25,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

3,500

บาท

10

มูลคาหุนละ

บาท

50,000,000

บาท

63,875,000

บาท

250,000,000

ทุนชําระแลว

2,000,000

18,095

25,000,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

80

100

99.15

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

รวบรวมขอมูล

บริษัทลงทุน

ยางกุง สหภาพเมียนมาร

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี

ประเทศสิงคโปร 068898

80 ถนนโรบินสัน #02-00

เหรียญสหรัฐ

วิเคราะหผลิตภัณฑและการ

ยูโร

9,999

50,000

เหรียญสหรัฐ

34,000,000

เหรียญฮองกง

1,234,186,102

บริการใหคําปรึกษาดานการ

ตัวแทนจําหนาย

ตัวแทนจําหนาย

ประเภทธุรกิจ

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล (เมียนมาร) คัมปะนี ลิมิเต็ด
132/142 ไวทคลาวด คอนโด ถนนเทียนบยู เมืองโบตาตวง

ประเทศเวียดนาม

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด
ขั้นบิ่น คอมมูน เขตเตินเอวียน จังหวัดบินเยือง

โทรสาร : 3188 8222

โทรศัพท : 3188 8333

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

1 ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

-

สามัญ

ประเภท
หุน

9,999

50

-

1,234,186,102

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

ยูโร

1

เหรียญสหรัฐ

1,000

-

เหรียญฮองกง

1

มูลคาหุนละ

ยูโร

9,999

เหรียญสหรัฐ

50,000

เหรียญสหรัฐ

14,000,000

เหรียญฮองกง

1,234,186,102

ทุนชําระแลว

9,999

50

-

1,234,186,102

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

81

100

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด
99 ชั้น 10 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย

โทรสาร : 0 2715 9197

โทรศัพท : 0 2715 9000

สุขภาพและความงาม

ผูคาและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อ

นิตยสาร

99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผูคาและจําหนายหนังสือและ

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเซียบุคส จํากัด

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

1 ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

บีเจซี (ฮองกง) คัมปะนี ลิมเิ ต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

142,100,000

บาท

301,724,000

ดอลลาฮองกง

1,000,000

ทุน
จดทะเบียน

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

510

1,420,490

3,017,240

1,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

51,000
บาท

บาท

บาท

142,049,000

บาท

301,724,000

ดอลลาฮองกง

1,000,000

ทุนชําระแลว

100

บาท

100

บาท

100

ดอลลาฮองกง

1

มูลคาหุนละ

510

1,420,490

3,017,240

1,000,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

82

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

คาขาย

คอสเวยเบย เขตปกครองพิเศษฮองกง

โทรสาร : 0 2367 1441

โทร : 0 2367 1455

กรุงเทพมหานคร

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

บริษัท บีเจซี คอมเมิรซ จํากัด

โทรสาร : 0 2367 1441

โทร : 0 2367 1111

กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด
99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

โทรสาร : 3188 8222

ธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส

อุปกรณทางการแพทย

จํ า หน า ยเวชภั ณ ฑ เครื่ อ งมื อ

บริหารจัดการแฟรนไชส และ

1 ถนนแมทเธอรสัน อาคารไทมสแควร ตึก 2 ชั้น 36

โทรศัพท : 3188 8333

บริการใหคําปรึกษาดานการ

ประเภทธุรกิจ

บีเจซี-เอ็มพ็อยท (ฮองกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

31,000,000

บาท

100,000

เหรียญสหรัฐ

4,300,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

310,000

10,000

4,300,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

10

เหรียญสหรัฐ

1

มูลคาหุนละ

บาท

31,000,000

บาท

100,000

เหรียญสหรัฐ

4,300,000

ทุนชําระแลว

310,000

10,000

4,300,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

83

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดิสทรี่ - ไทย จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

นิตยสาร

ผูคาและจําหนายหนังสือและ

อุปกรณทางการแพทย

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จํ า หน า ยเวชภั ณ ฑ เครื่ อ งมื อ

ใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศ

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

โทรสาร : 0 2626 0088

โทรศัพท : 0 2626 0000

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 30 ถนนสาทรใต

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

11,000,000

บาท

1,000,000

บาท

430,000,000

บาท

4,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

110,000

5,100

4,900

43,000,000

400,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

บาท

11,000,000

บาท

บาท
100

510,000

บาท

490,000

บาท

242,500,000

4,000,000

ทุนชําระแลว

100

บาท

100

บาท

10

บาท

10

มูลคาหุนละ

110,000

5,100

4,900

9,180,000

400,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

84

100

100

51

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท สัมพันธเสมอ จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิง้ จํากัด

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท สัมพันธกิจ จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี ดีเวลลอปเมนท จํากัด
99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บริษัทลงทุน

บริษัทลงทุน

บริษัทลงทุน

บริษัทลงทุน

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บาท

4,000,000

บาท

4,000,000

บาท

4,000,000

บาท

100,000

บาท

100,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

400,000

400,000

400,000

10,000

10,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

10

บาท

10

บาท

10

บาท

10

มูลคาหุนละ

4,000,000

4,000,000

4,000,000

100,000

บาท

100,000

ทุนชําระแลว

400,000

400,000

400,000

10,000

10,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

85

100

100

100

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เทพารักษ บิก๊ ซี จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุน

บริษัท เซ็นทรัลซูเปอรสโตร จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ในบริษัทอื่น

ใหเชาอสังหาริมทรัพยและลงทุน

ในบริษัทอื่น

ธุรกิจคาปลีก

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-655-0666

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

99 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

บริษัท บีเจซี เมกา มารเก็ต จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

180,000,000

บาท

80,000,000

บาท

1,300,000,000

บาท

8,250,000,000

บาท

100,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

18,000,000

800,000

13,000,000

825,000,000

100,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

100

บาท

100

บาท

10

บาท

10

มูลคาหุนละ

บาท

180,000,000

บาท

80,000,000

1,220,000,000

8,250,000,000

10,000

ทุนชําระแลว

18,000,000

800,000

12,999,988

808,005,000

100,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

86

97.94

97.94

97.94

97.94

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

อื่น

บริษัทลงทุน

97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย เอพีอี แอลทีดี
50 ราฟเฟล เพลส # 32 – 01 สิงคโปรแลนดทาวเวอร

ประเทศสิงคโปร

ธุรกิจคาปลีกและลงทุนในบริษัท

บริษัท พิษณุโลก บิก๊ ซี 2015 จํากัด

ยูโร

4,500,000

บาท

5,462,000,000

บาท

10,000,000,000

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท เซ็นคาร จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

200,000,000
บาท

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกิจ

97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท สุราษฎร บิ๊กซี จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

4,500,000

826,201

53,793,799

1,000,000,000

20,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

ยูโร

ยูโร

4,500,000

บาท

บาท
1

826,201,000

บาท

5,379,378,000

บาท

8,950,650,000

140,300,000

ทุนชําระแลว

100

บาท

100

บาท

10

บาท

10

มูลคาหุนละ

4,500,000

826,201

53,793,799

1,000,000,000

19,999,998

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

87

99.18

97.94

97.94

97.94

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินทนนทแลนด จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษั อุดร บิ๊กซี จํากัด

97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

เริ่มประกอบธุรกิจ)

ธุรกิจคาสงและคาปลีก (ยังไมได

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นครเวียงจันทร ประเทศลาว

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (ลาว) จํากัด
บานหัดสะบดีใต เมืองจันทบุรี

999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็ลทรัล เวิลด ชั้นที่ 6
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เสาวนีย โฮลดิง้ จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

บาท

841,000,000

บาท

850,000,000

บาท

80,000,000

บาท

157,000,000

บาท

20,200,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

-

หุนสามัญ

ประเภท
หุน

84,100,000

85,000,000

8,000,000

-

202,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

10

บาท

10

-

บาท

100

มูลคาหุนละ

บาท

841,000,000

850,000,000

บาท

80,000,000

บาท

157,000,000

บาท

20,200,000

ทุนชําระแลว

84,100,000

85,000,000

8,000,000

-

200,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

88

97.94

97.94

97.94

97.94

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจคาปลีกและใหเชา

บริษัท พิษณุโลก บิก๊ ซี จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อสังหาริมทรัพย

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท พระราม 2 บิก๊ ซี จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บาท

1,050,000,000

บาท

5,000,000

บาท

440,000,000

ธุรกิจคาปลีก

บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

100,000,000
บาท

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทยอย

ชื่อบริษทั

ทุน
จดทะเบียน

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

บุริมสิทธิ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

85,000,000

20,000,000

50,000

3,000,000

1,400,000

1,000,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

10

บาท

100

บาท

100

บาท

100

บาท

100

มูลคาหุนละ

บาท

1,050,000

บาท

5,000,000

บาท

440,000,000

บาท

100,000,000

ทุนชําระแลว

85,000,000

19,999,995

50,000

3,000,000

1,259,992

1,000,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

89

97.94

97.73

94.83

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เครื่องสําอาง อาหารเสริม สินคา

อุปโภค

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จัดหาและจําหนายเภสัชภัณฑ

ผลิตบรรจุภัณฑแกว

บริษัทลงทุน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท บีเจซี แอนด ซีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
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โทรสาร: (07) 2371705, (07) 2360712

โทรศัพท: (07) 2371701

ประเทศมาเลเซีย

มาลายา กลาส โปรดักส เอสดีเอ็น บีเอชดี
72-เอ จาลัน แธมปอย 81200 ยะโฮร บารู จังหวัดยะโฮร

068898 ประเทศสิงคโปร

บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี
80 ถนนโรบินสัน #02-00

กิจการรวมคา

ชื่อบริษทั

บาท

30,000,000

ริงกิต

100,000,000

เหรียญสหรัฐ

245,826,002

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

บุริมสิทธิ

สามัญ

บุริมสิทธิ

สามัญ

ประเภท
หุน

3,000,000

ริงกิต

172,225

55,000,000

91,376,000

154,450,002

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

ริงกิต

1

ริงกิต

1

เหรียญสหรัฐ

1

เหรียญสหรัฐ

1

มูลคาหุนละ

15,000,000

ริงกิต

172,225

ริงกิต

55,000,000

เหรียญสหรัฐ

91,376,000

เหรียญสหรัฐ

154,450,002

ทุนชําระแลว

1,530,000

86,112

27,500,000

18,088,000

77,225,001

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

90

51

50

50

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

โทรสาร : 0 3528 7235

โทรศัพท : 0 3528 7101-4

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด
8 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย

โทรสาร : 0 2381 5102

โทร : 0 2367 1601

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท เบอรลี่ เอเชียติก๊ โซดา จํากัด
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บริษัทรวม

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
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กิจการรวมคา

ชื่อบริษทั

พลาสติกและวัสดุที่ใชแลว

จําหนายเศษแกว

แอซ

นําเขาและจําหนายผลิตภัณโซดา

คาสง และคาปลีก

ประเภทธุรกิจ

บาท

320,000,000

บาท

40,000,000

บาท

132,600,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

3,200,000

6,400,000

1,326,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

บาท

6.25

บาท

100

มูลคาหุนละ

บาท

320,000,000

บาท

40,000,000

บาท

132,600,000

ทุนชําระแลว

800,000

3,200,000

676,260

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

91

24.65

50

51

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ลีบ โซลูชั่น เอเชีย จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 30 ถนนสาทรใต

โทรสาร : 0 2381 5788

โทรศัพท : 0 2381 5088

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส จํากัด

บริษัทรวม

ชื่อบริษทั

ใหบริการ คลาวด เซอรวิซ

ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกแข็ง

ประเภทธุรกิจ

บาท

200,000,000

บาท

303,933,400

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

20,000,000

3,039,334

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

10

บาท

100

มูลคาหุนละ

บาท

200,000,000

บาท

303,933,400

ทุนชําระแลว

120,000,000

1,489,274

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

92

60

49

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

โทรสาร : 0 2391 7330

โทรศัพท : 0 2391 7331-4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

48 ซอยสมานฉันท-บาโบส ถนนสุขุมวิท 42

บริษัท หินออนและศิลา จํากัด

โทรสาร : 0 2712 2241

โทรศัพท : 0 2367 1029

สํานักงานกรุงเทพมหานคร

โทรสาร : 951 221 598

โทรศัพท : 951 226 658

สหภาพเมียนมาร

เบอรลี่ ยุคเกอร (เมียนมาร) ลิมิเต็ด
39 (บี) ทาว วัน สตรีท ดากอน ทาวนชิป ยางกุง

บริษัทที่หยุดดําเนินงาน

ชื่อบริษทั

หยุดดําเนินการ

หยุดดําเนินการ

ประเภทธุรกิจ

บาท

99,800,000

จัค

1,000,000

ทุน
จดทะเบียน

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

998,000

615

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

100

จัค

1,000

มูลคาหุนละ

บาท

99,800,000

จัค

615,000

ทุนชําระแลว

998,000

615

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

93

100

100

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

หยุดดําเนินกิจการ

หยุดดําเนินกิจการ

บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เชียงใหม บิ๊กซี (2001) จํากัด
97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทลงทุน

หยุดดําเนินการ

ประเภทธุรกิจ

รูเบีย อินเวสทเมนทส ลิมิเต็ด
หมูเกาะบริติช เวอรจิ้น

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัทที่หยุดดําเนินงาน

ชื่อบริษทั

บาท

3,000,000

บาท

100

สามัญ

10

บาท

1,000

บาท

1,000

มูลคาหุนละ

300,000,000

1,000,000

30,000

100,000

จํานวนหุนที่ออก
จําหนาย
(หุน)

บาท

สามัญ

สามัญ

สามัญ

ประเภท
หุน

บาท

10,000,000

บาท

30,000,000

บาท

100,000,000

ทุน
จดทะเบียน

บาท

300,000,000

บาท

10,000,000

บาท

30,000,000

บาท

94,400,000

ทุนชําระแลว

3,000,000

999,998

30,000

50,000

จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)

94

97.94

97.94

100

50

สัดสวน
การถือหุน/ลงทุน
(รอยละ)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
7. การจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป
ป

เงินปนผล
งวดระหวางกาล
(บาท/หุน)

เงินปนผล

รวม
(บาท/หุน)

งวดสุดทาย
(บาท/หุน)

อัตราการจาย
เงินปนผลตอกําไรสุทธิ
(รอยละ)

2556

0.44

0.40

0.84

55.07

2557

0.35

0.25

0.60

57.65

2558

0.35

0.49

0.84

47.91

95

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลทางการเงิน

บริ
บริษษัทัทเบอร
เบอรลลี่ ยุี่ ยุคคเกอร
เกอรจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
นที่ ่ 3.3. ขอมูลทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลั
สสววนที
นหลังง 33 ปป
บริษษทั ทั เบอร
เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และบริ
บริ
และบริษษทั ทั ยยออยย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณณวัวันนทีที่ ่31
31 ธันวาคม 2556 - 2558 และ 31 มีนาคม
าคม2559
2559
งบการเงินรวม
สิสินนทรัทรัพพยย

นทรั
นเวียนยน
สินสิทรั
พยพหยมุหนมุเวี
นสดและรายการเทียบเท
ยบเทาเงิาเงินนสดสด
เงินเงิสดและรายการเที
นลงทุ
่วคราว
เงินเงิลงทุ
นชัน่วชัคราว
กหนี
้การคา า
ลูกลูหนี
้การค
กหนี
ลูกลูหนี
้อนื่ ้อนื่
กหนี
า และลูกหนี
กหนี้รา ้รนค
า นคาเชาเชา า
ลูกลูหนี
้คคู ้คา คู และลู
นใหกยู กมื ยู ระยะสั
มื ระยะสัน้ น้แกแกกจิกการที
จิ การทีเ่ กีเ่ กีย่ วข
ย่ วขอองกังกันน
เงินเงิให
าคงเหลือ อ
สินสิคนาคคงเหลื
นทรั
ยนอืน่ น่
สินสิทรั
พยพหยมุหนมุนเวีเวียนอื
รวมสิ
นทรั
รวมสิ
นทรั
พยพหยหมุนมุนเวีเวียนยน
นทรั
นเวียนยน
สินสิทรั
พยพไยมไหมมุหนมุเวี
นลงทุ
นในบริษทัษรทั วรมวม
เงินเงิลงทุ
นในบริ
นลงทุ
นในการรวมค
วมคา า
เงินเงิลงทุ
นในการร
นลงทุ
นระยะยาวอืน่ น่
เงินเงิลงทุ
นระยะยาวอื
การเชา า
สิทสิธิทกธิารเช
งหาริ
มทรัพพยเยพืเพื่อการลงทุ
่อการลงทุนน
อสัอสั
งหาริ
มทรั
อาคารและอุปกรณ
ปกรณ
ทีด่ ทีนิ ด่ นิ อาคารและอุ
าความนิยมยม
คาคความนิ
นทรั
วั ตนอืน่ น่
สินสิทรั
พยพไยมไมมตี มวั ตี ตนอื
นทรั
ภาษีเงิเนงินไดไดรอการตั
รอการตัดบัดบัญญชีชี
สินสิทรั
พยพภยาษี
นทรั
ยนอืน่ น่
สินสิทรั
พยพไยมไหมหมุนมุนเวีเวียนอื
รวมสิ
นทรั
รวมสิ
นทรั
พยพไยมไหมหมุนมุนเวีเวียนยน
รวมสิ
นทรั
รวมสิ
นทรั
พยพย

จํานวนเงิน (หนวย: พันบาท)
บาท)
2556
2556
2557
(ปรับบปรุ
ปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
(ปรั

2558

อัอัตตราร
รารออยละต
ยละตอยอดรวม
อยอดรวม
ไตรมาส
ไตรมาส11
2559
2559

2557
2557
2556
2556
(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงงใหม
ใหม) ) (ปรั
(ปรับบปรุปรุงใหม
งใหม) )

2558
2558

ไตรมาส
ไตรมาส1 1
2559
2559

1,378,762
1,378,762
7,365,134
7,365,134
1,298,540
1,298,540
7,972,229
7,972,229
72,071
18,086,736
18,086,736

1,123,405
7,856,002
1,344,579
7,410,411
28,520
17,762,917

1,130,363
1,130,363
-8,626,573
8,626,573
1,144,105
1,144,105
-120,000
120,000
7,243,642
7,243,642
115,634
115,634
18,380,317
18,380,317

3,802,187
3,802,187
1,835,062
1,835,062
8,310,555
8,310,555
4,105,649
4,105,649
4,151,122
4,151,122
-20,162,427
20,162,427
150,601
150,601
42,517,603
42,517,603

3.24%
3.24%
0.00%
0.00%
17.33%
17.33%
3.05%
3.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.75%
18.75%
0.17%
0.17%
42.55%
42.55%

2.59%
2.59%
0.00%
0.00%
18.09%
18.09%
3.10%
3.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
17.06%
17.06%
0.07%
0.07%
40.90%
40.90%

2.53%
2.53%
0.00%
0.00%
19.30%
19.30%
2.56%
2.56%
0.00%
0.00%
0.27%
0.27%
16.20%
16.20%
0.26%
0.26%
41.12%
41.12%

1.58%
1.58%
0.76%
0.76%
3.45%
3.45%
1.71%
1.71%
1.72%
1.72%
0.00%
0.00%
8.37%
8.37%
0.06%
0.06%
17.65%
17.65%

86,561
3,420,464
3,420,464
27,681
498,705
498,705
106,555
106,555
16,739,191
16,739,191
2,187,538
2,187,538
672,716
672,716
507,720
507,720
176,505
176,505
24,423,636
24,423,636
42,510,372
42,510,372

83,231
3,399,037
52,400
475,809
122,425
18,042,065
2,187,538
607,442
517,671
177,799
25,665,417
43,428,334

84,479
84,479
3,313,435
3,313,435
22,400
22,400
456,857
456,857
112,625
112,625
18,589,281
18,589,281
2,187,538
2,187,538
714,797
714,797
557,534
557,534
281,294
281,294
26,320,240
26,320,240
44,700,557
44,700,557

86,096
86,096
3,520,524
3,520,524
22,400
22,400
5,564,782
5,564,782
16,074,591
16,074,591
45,806,974
45,806,974
124,391,480
124,391,480
880,096
880,096
1,341,972
1,341,972
669,427
669,427
198,358,342
198,358,342
240,875,945
240,875,945

0.20%
0.20%
8.05%
8.05%
0.07%
0.07%
1.17%
1.17%
0.25%
0.25%
39.38%
39.38%
5.15%
5.15%
1.58%
1.58%
1.19%
1.19%
0.43%
0.43%
57.45%
57.45%
100.00%
100.00%

0.19%
0.19%
7.83%
7.83%
0.12%
0.12%
1.10%
1.10%
0.28%
0.28%
41.54%
41.54%
5.04%
5.04%
1.40%
1.40%
1.19%
1.19%
0.41%
0.41%
59.10%
59.10%
100.00%
100.00%

0.19%
0.19%
7.41%
7.41%
0.05%
0.05%
1.02%
1.02%
0.25%
0.25%
41.59%
41.59%
4.89%
4.89%
1.60%
1.60%
1.25%
1.25%
0.64%
0.64%
58.88%
58.88%
100.00%
100.00%

0.03%
0.03%
1.46%
1.46%
0.01%
0.01%
2.31%
2.31%
6.67%
6.67%
19.02%
19.02%
51.64%
51.64%
0.36%
0.36%
0.56%
0.56%
0.29%
0.29%
82.35%
82.35%
100.00%
100.00%
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บริ
บริษษัทัทเบอร
เบอรลลี่ ยุี่ ยุคคเกอร
เกอรจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)

งบการเงินรวม
หนี
หนี้ส้ิสนินและส
และสววนของผู
นของผูถถื อือหุหุนน
หนีหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวี
นเวียนยน
เงินเงิกูนย กูมื ย ระยะสั
มื ระยะสัน้ นจากสถาบั
้ จากสถาบันนการเงิ
การเงินน
เจาเจหนี
าหนี
้การค
้การค
าา
เจาเจหนี
าหนี
้อนื่ ้อนื่
สวสนของรายได
วนของรายไดสทิสธิทิ กธิารเช
การเชารอตั
ารอตัดดบับัญญชีชีททถี่ ถี่งึ งกํึ กําหนดชํ
าหนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ง่งปป
เงินเงิกูนย กูมื ย ระยะยาวจากสถาบั
มื ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินนทีทีถ่ ถ่งึ กํงึ กําหนดชํ
าหนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ง่งปป
หุนหุกูนท กูถี่ ท งึ ถี่ กํงึ ากํหนดชํ
าหนดชําระภายในหนึ
าระภายในหนึ่งป่งป
สวสนของหนี
วนของหนี้สนิ้สนิตามสั
ตามสัญญญาเช
ญาเชาการเงิ
าการเงินนทีทีถ่ ถ่งึ งกํึ กําหนดชํ
าหนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ง่งปป
ภาษี
ภาษี
เงินเงิได
นได
คา คงจ
า งจายาย
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้สนิ้สนิระยะสั
ระยะสัน้ น้
หนีหนี
้สนิ ้สหมุ
นิ หมุ
นเวี
นเวียนอื
ยนอืน่ น่
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุนนเวีเวียนยน
หนีหนี
้สิน้สไม
ินไม
หมุหนมุเวี
นเวียนยน
รายได
รายได
สทิ สธิทิ กธิารเช
การเชารอตั
ารอตัดบัดบัญญชีชี- สุ- สุททธิธิจากส
จากสววนที
นทีถ่ ถ่ งึ งึกํกําหนดชํ
าหนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ง่งปป
เงินเงิกูนย กูมื ย ระยะยาวจากสถาบั
มื ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
หุนหุกูน กู
หนีหนี
้สนิ ้สตามสั
นิ ตามสัญญญาเช
ญาเชาการเงิ
าการเงินน- สุ- สุททธิธิจากส
จากสววนที
นทีถ่ ถ่ งึ งึกํกําหนดชํ
าหนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ง่งปป
หนีหนี
้สนิ ้สภาษี
นิ ภาษีเงิเนงินไดไดรอการตั
รอการตัดบัดบัญญชีชี
ภาระผู
ภาระผู
กพักนพัผลประโยชน
นผลประโยชนพพนันักงาน
กงาน
หนีหนี
้สนิ ้สไม
นิ ไม
หมุหนมุนเวีเวียนอื
ยนอืน่ น่
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สไม
ินไมหหมุนมุนเวีเวียนยน
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สิน
สวสนของผู
วนของผู
ถื อถหุือนหุน
ทุนทุเรืนอเรืนหุ
อนหุนน
ทุนทุจดทะเบี
นจดทะเบียนยน
ทุนทุทีนอ่ ทีอกและชํ
อ่ อกและชําระแล
าระแลว ว
สวสนเกิ
วนเกิ
นทุนนทุน
สวสนเกิ
วนเกิ
นมูนลมูคลาคหุาหุนน
สวสนต่
วนต่
าํ กว
าํ กว
าทุานทุนจากการรวมธุ
จากการรวมธุรกิรจกิภายใต
จภายใตกการควบคุ
ารควบคุมมเดีเดียยวกัวกันน
สวสนต่
วนต่
าํ กว
าํ กว
าทุานทุนจากการเปลี
จากการเปลีย่ นแปลงสั
ย่ นแปลงสัดดสสววนการถื
นการถืออหุหุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ยยออยย
สวสนเกิ
วนเกิ
นทุนนทุจากการบริ
นจากการบริจาค
จาค
สวสนเกิ
วนเกิ
นทุนนทุจากการจํ
นจากการจําหน
าหนายหุ
ายหุนนของบริ
ของบริษษทั ทั ทีทีถ่ ถ่ อื อื โดยบริ
โดยบริษษทั ทั ยยออยย
ใบสํ
ใบสํ
าคัาญคัญ
แสดงสิ
แสดงสิทธิททธิจที่ ะซื
จี่ ะซือ้ หุอ้ หุนน
กํากํไรสะสม
าไรสะสม
จัดจัสรรแล
ดสรรแล
วว
ทุนทุสํนาสํรองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
ทุนทุสํนาสํรองเพื
ารองเพื่อขยายกิ
่อขยายกิจการ
จการ
ยังยัไม
งไม
ไดไจดดั จสรร
ดั สรร
องค
องค
ประกอบอื
ประกอบอืน่ น่ของส
ของสวนของผู
วนของผูถ อถื อหุื หุนน
รวมส
รวมส
วนของบริ
วนของบริษทัษทั
สวสนได
วนได
เสีเยสีทียไ่ ทีมไ่ มมอี มาํ อี นาจควบคุ
าํ นาจควบคุมม
รวมส
รวมส
วนของผู
วนของผูถื อถหุือหุนน
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สและส
ินและสวนของผู
วนของผูถืถอืหุอหุนน

จํานวนเงิน (หนวย: พันบาท)
บาท)
2556
2556
2557
(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

2558

อัอัตตราร
รารออยละต
ยละตอยอดรวม
อยอดรวม
ไตรมาส
ไตรมาส11
2559
2559

2556
2556
2557
2557
(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงงใหม
ใหม) ) (ปรั
(ปรับบปรุปรุงใหม
งใหม) )

ไตรมาส
ไตรมาส1 1
2559
2559

2558
2558

3,385,387
3,385,387
4,852,196
4,852,196
3,094,035
3,094,035
536,697
536,697
1,597,212
1,597,212
220,817
220,817
32,212
13,718,556
13,718,556

5,529,312
4,647,329
2,826,392
2,752,517
1,899,592
217,549
331,111
18,203,802

3,668,382
3,668,382
4,787,677
4,787,677
2,766,653
2,766,653
-2,853,040
2,853,040
999,767
999,767
-208,743
208,743
-29,229
29,229
15,313,491
15,313,491

139,487,844
139,487,844
23,652,576
23,652,576
7,255,083
7,255,083
41,612
41,612
8,391,430
8,391,430
999,253
999,253
11,339
11,339
737,183
737,183
62,022
62,022
233,726
233,726
180,872,068
180,872,068

7.96%
7.96%
11.41%
11.41%
7.28%
7.28%
0.00%
0.00%
1.26%
1.26%
3.76%
3.76%
0.00%
0.00%
0.52%
0.52%
0.00%
0.00%
0.08%
0.08%
32.27%
32.27%

12.73%
12.73%
10.70%
10.70%
6.51%
6.51%
0.00%
0.00%
6.34%
6.34%
4.37%
4.37%
0.00%
0.00%
0.50%
0.50%
0.00%
0.00%
0.76%
0.76%
41.92%
41.92%

8.21%
8.21%
10.71%
10.71%
6.19%
6.19%
0.00%
0.00%
6.38%
6.38%
2.24%
2.24%
0.00%
0.00%
0.47%
0.47%
0.00%
0.00%
0.07%
0.07%
34.26%
34.26%

57.91%
57.91%
9.82%
9.82%
3.01%
3.01%
0.02%
0.02%
3.48%
3.48%
0.41%
0.41%
0.00%
0.00%
0.31%
0.31%
0.03%
0.03%
0.10%
0.10%
75.09%
75.09%

7,338,851
7,338,851
2,898,113
2,898,113
452,238
452,238
624,778
624,778
124,040
124,040
11,438,020
11,438,020
25,156,576
25,156,576

5,051,023
999,539
454,358
581,593
121,038
7,207,551
25,411,353

-7,454,026
7,454,026
--463,824
463,824
603,852
603,852
114,997
114,997
8,636,699
8,636,699
23,950,190
23,950,190

403,705
403,705
13,338,641
13,338,641
-223,720
223,720
2,118,524
2,118,524
1,186,417
1,186,417
2,460,172
2,460,172
19,731,179
19,731,179
200,603,247
200,603,247

0.00%
0.00%
17.26%
17.26%
6.82%
6.82%
0.00%
0.00%
1.06%
1.06%
1.47%
1.47%
0.29%
0.29%
26.91%
26.91%
59.18%
59.18%

0.00%
0.00%
11.63%
11.63%
2.30%
2.30%
0.00%
0.00%
1.05%
1.05%
1.34%
1.34%
0.28%
0.28%
16.60%
16.60%
58.51%
58.51%

0.00%
0.00%
16.68%
16.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
1.04%
1.35%
1.35%
0.26%
0.26%
19.32%
19.32%
53.58%
53.58%

0.17%
0.17%
5.54%
5.54%
0.00%
0.00%
0.09%
0.09%
0.88%
0.88%
0.49%
0.49%
1.02%
1.02%
8.19%
8.19%
83.28%
83.28%

1,668,125
1,668,125
1,590,441
1,590,441

2,014,389
1,592,221

2,014,389
2,014,389
1,592,221
1,592,221

2,014,389
2,014,389
1,592,221
1,592,221

3.92%
3.92%
3.74%
3.74%

4.64%
4.64%
3.67%
3.67%

4.51%
4.51%
3.56%
3.56%

0.84%
0.84%
0.66%
0.66%

3,865,045
3,865,045

3,952,387

3,952,387
3,952,387

3,952,387
3,952,387

(544,761)
(544,761)

(544,761)

(544,761)
(544,761)

(544,761)
(544,761)

(172,762)
(172,762)

(173,919)

(173,919)
(173,919)

(376,398)
(376,398)

36,868
36,868

36,868

36,868
36,868

36,868
36,868

32,174
32,174

32,174

32,174
32,174

32,174
32,174

115,444
115,444

177,705

253,717
253,717

274,470
274,470

9.09%
9.09%
-1.28%
-1.28%
-0.41%
-0.41%
0.09%
0.09%
0.08%
0.08%
0.27%
0.27%

9.10%
9.10%
-1.25%
-1.25%
-0.40%
-0.40%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.41%
0.41%

8.84%
8.84%
-1.22%
-1.22%
-0.39%
-0.39%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.57%
0.57%

1.64%
1.64%
-0.23%
-0.23%
-0.16%
-0.16%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.11%
0.11%

166,813
166,813

166,813

201,439
201,439

201,439
201,439

87,400
87,400

87,400

87,400
87,400

87,400
87,400

9,510,972
9,510,972

9,974,941

11,776,838
11,776,838

12,301,715
12,301,715

(120,270)
(120,270)
14,567,364
14,567,364
2,786,432
2,786,432
17,353,796
17,353,796
42,510,372
42,510,372

(304,459)
14,997,370
3,019,611
18,016,981
43,428,334

0.39%
0.39%
0.21%
0.21%
22.37%
22.37%
-0.28%
-0.28%
34.27%
34.27%
6.55%
6.55%
40.82%
40.82%
100.00%
100.00%

0.38%
0.38%
0.20%
0.20%
22.97%
22.97%
-0.70%
-0.70%
34.53%
34.53%
6.95%
6.95%
41.49%
41.49%
100.00%
100.00%

0.45%
0.45%
0.20%
0.20%
26.35%
26.35%
-0.34%
-0.34%
38.17%
38.17%
8.25%
8.25%
46.42%
46.42%
100.00%
100.00%

0.08%
0.08%
0.04%
0.04%
5.11%
5.11%
-0.26%
-0.26%
7.03%
7.03%
9.69%
9.69%
16.72%
16.72%
100.00%
100.00%

(151,798)
(151,798)
(630,112)
(630,112)
17,062,566
17,062,566 16,927,403
16,927,403
3,687,801
3,687,801
23,345,295
23,345,295
20,750,367
20,750,367 40,272,698
40,272,698
44,700,557
44,700,557 240,875,945
240,875,945
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บริ
บริษษัทัทเบอร
เบอรลลี่ ยุี่ ยุคคเกอร
เกอรจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ
บริษษทั ทั เบอร
เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และบริ
และบริษษทั ทั ยยออยย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจอือื่น่น
งบกํ
หรับบปปสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม 2556 - 2558 และงวด 3 เดือน สิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
สํสําาหรั
่ 31มีมีนนาคม
าคม2559
2559
งบการเงินรวม
จํานวนเงิน (หนวย:พันบาท)
บาท)
2557
(ปรับปรุงใหม)

2556(1)(1)
2556
รายได
รายได
รายได
จากการขายและการใหบบริกริการาร
รายได
จากการขายและการให
าไรจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลีย่ นสุ
ย่ นสุททธิธิ
กํากํไรจากอั
นผลรับบ
เงินเงิปนนปผลรั
ดอกเบี
ดอกเบี
ย้ รัย้ บรับ
รายได
รายได
อนื่ อนื่
รวมรายได
รวมรายได
ค าคใชาใช
จาจยาย
ตนตทุนนทุขายและต
นขายและตนนทุนทุนการให
การใหบบริกริการาร
า ยในการขาย
คาคใชาใชจา จยในการขาย
า ยในการบริหหาราร
คาคใชาใชจา จยในการบริ
ขาดทุ
นจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลีย่ นสุ
ย่ นสุททธิธิ
ขาดทุ
นจากอั
ตนตทุนนทุทางการเงิ
นทางการเงินน
รวมค
รวมคาใชาใช
จาจยาย
วนแบ
(ขาดทุนน) จากเงิ
) จากเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั รรววมม
สวสนแบ
งกํงากํไราไร(ขาดทุ
สวสนแบ
วนแบ
งกํงากํไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) จากเงิ
) จากเงินนลงทุ
ลงทุนนในการร
ในการรววมค
มคาา
กํากํไรก
าไรก
อนค
อนคาใชาใช
จาจยภาษี
ายภาษีเงิเนงินไดได
า ยภาษีเงิเนงินไดได
คาคใชาใชจา จยภาษี
าไรสํ
าหรั
/งวด
กํากํไรสํ
าหรั
บปบ/ปงวด
กํากํไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุ
) เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจ่นอื่น
น)นเบ็
รายการที
รายการที
ต่ อ ต่ งไม
อ งไม
จดั จประเภทรายการใหม
ดั ประเภทรายการใหมเขเขาไปไว
าไปไวใในกํ
นกําไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
ขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลักกคณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตรปประกั
ระกันนภัภัยย
ขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
ภาษี
นไดเกีเย่ กีวกั
ย่ วกับรายการที
บรายการทีต่ อต่ งไม
อ งไมจดจั ดัประเภทรายการใหม
ประเภทรายการใหมใในภายหลั
นภายหลังง
ภาษี
เงิเนงิได
รายการที
อ งจั
ดประเภทรายการใหมเขเขาไปไว
าไปไวในกํ
ในกําไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
รายการที
ต่ อ ต่ งจั
ดประเภทรายการใหม
สวสนแบ
วนแบ
งกํงากํไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) เบ็
) เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจอืน่ น่ ในการร
ในการรววมคมคาา
กํากํไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) จากเครื
) จากเครื่องมื
่องมือปอปอองกังกันนความเสี
ความเสีย่ ย่งกระแสเงิ
งกระแสเงินนสด
สด
ผลต
างจากการแปลงคางบการเงิ
างบการเงินน
ผลต
างจากการแปลงค
ภาษี
นไดเกีเย่ กีวกั
ย่ วกับรายการที
บรายการทีต่ อต่ งจั
อ งจัดดประเภทรายการใหม
ประเภทรายการใหมใในภายหลั
นภายหลังง
ภาษี
เงิเนงิได

อัอัตตราร
รารอยละต
อยละตอยอดรวม
อยอดรวม
ไตรมาส
ไตรมาส11
2559
2559

2558
2558

2556
2556(1)(1)

2557
2557
(ปรั
(ปรับบปรุปรุงใหม
งใหม) )

2558
2558

ไตรมาส
ไตรมาส1 1
2559
2559

42,226,368
42,226,368
101,805
6,202
15,275
489,772
42,839,422
42,839,422

41,695,229
11,529
16,297
676,640
42,399,695

42,892,783
42,892,783
116,130
116,130
-21,451
21,451
1,478,853
1,478,853
44,509,217
44,509,217

14,716,752
14,716,752
--4,882
4,882
519,694
519,694
15,241,328
15,241,328

98.57%
98.57%
0.24%
0.24%
0.01%
0.01%
0.04%
0.04%
1.14%
1.14%
100.00%
100.00%

98.34%
98.34%
0.03%
0.03%
0.00%
0.00%
0.04%
0.04%
1.60%
1.60%
100.00%
100.00%

96.37%
96.37%
0.26%
0.26%
0.00%
0.00%
0.05%
0.05%
3.32%
3.32%
100.00%
100.00%

96.56%
96.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.03%
3.41%
3.41%
100.00%
100.00%

32,131,330
32,131,330
4,468,380
4,468,380
2,548,213
2,548,213
575,180
39,723,103
39,723,103
64,931
3,181,250
3,181,250
(566,584)
(566,584)
2,614,666
2,614,666

32,362,612
4,611,663
2,399,615
555,636
39,929,526
(2,330)
(23,895)
2,443,944
(397,782)
2,046,162

33,071,258
33,071,258
4,756,260
4,756,260
2,423,133
2,423,133
-492,514
492,514
40,743,165
40,743,165
1,248
1,248
85,850
85,850
3,853,150
3,853,150
(400,074)
(400,074)
3,453,076
3,453,076

11,632,064
11,632,064
1,728,847
1,728,847
738,286
738,286
27,346
27,346
273,403
273,403
14,399,946
14,399,946
1,617
1,617
57,624
57,624
900,623
900,623
(197,728)
(197,728)
702,895
702,895

75.00%
75.00%
10.43%
10.43%
5.95%
5.95%
0.00%
0.00%
1.34%
1.34%
92.73%
92.73%
0.15%
0.15%
0.00%
0.00%
7.43%
7.43%
-1.32%
-1.32%
6.10%
6.10%

76.33%
76.33%
10.88%
10.88%
5.66%
5.66%
0.00%
0.00%
1.31%
1.31%
94.17%
94.17%
-0.01%
-0.01%
-0.06%
-0.06%
5.76%
5.76%
-0.94%
-0.94%
4.83%
4.83%

74.30%
74.30%
10.69%
10.69%
5.44%
5.44%
0.00%
0.00%
1.11%
1.11%
91.54%
91.54%
0.00%
0.00%
0.19%
0.19%
8.66%
8.66%
-0.90%
-0.90%
7.76%
7.76%

76.32%
76.32%
11.34%
11.34%
4.84%
4.84%
0.18%
0.18%
1.79%
1.79%
94.48%
94.48%
0.01%
0.01%
0.38%
0.38%
5.91%
5.91%
-1.30%
-1.30%
4.61%
4.61%

-

(27,978)

--

--

-

5,596

--

--

-

(22,382)

--

--

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-0.07%
-0.07%
0.01%
0.01%
-0.05%
-0.05%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-0.08%
-0.08%
-0.33%
-0.33%
-0.06%
-0.06%
0.04%
0.04%
-0.42%
-0.42%
-0.47%
-0.47%
4.35%
4.35%

-0.05%
-0.05%
0.29%
0.29%
0.44%
0.44%
-0.04%
-0.04%
0.64%
0.64%
0.64%
0.64%
8.40%
8.40%

0.19%
0.19%
0.02%
0.02%
-3.58%
-3.58%
0.00%
0.00%
-3.37%
-3.37%
-3.37%
-3.37%
1.24%
1.24%

-

(35,439)

(23,335)
(23,335)

29,465
29,465

-

(138,424)

130,053
130,053

2,790
2,790

127,000
127,000

(23,454)

194,340
194,340

(545,882)
(545,882)

-

18,588

(17,512)
(17,512)

(341)
(341)

127,000
127,000

(178,729)

283,546
283,546

(513,968)
(513,968)

กํากํไราไร(ขาดทุ
(ขาดทุ
น)นเบ็
) เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจ่นอื่นสําสํหรั
าหรับบปป/งวด
/งวด- -สุสุททธิธิจจากภาษี
ากภาษี
กํากํไรเบ็
าไรเบ็
ดเสร็
ดเสร็
จรวมสํ
จรวมสําหรั
าหรับปบป/งวด
/งวด

127,000
2,741,666
2,741,666

(201,111)
1,845,051

283,546
283,546
3,736,622
3,736,622

(513,968)
(513,968)
188,927
188,927

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.30%
0.00%
0.00%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
6.40%
6.40%

วนของกํ
าไรที
ของ
สวสนของกํ
าไรที
เ่ ปเ่ นปนของ
นของบริษทัษใหญ
ทั ใหญ
ผูถ ผูอื ถ หุอื นหุของบริ
สวสนได
วนได
เสีเยสีทียไ่ทีมไ่ มมอี มาํ อี นาจควบคุ
าํ นาจควบคุมม
กํากํไรสํ
าไรสํ
าหรั
าหรั
บปบ/ปงวด
/งวด

2,425,974
2,425,974
188,692
2,614,666
2,614,666

1,679,502
366,660
2,046,162

2,791,729
2,791,729
661,347
661,347
3,453,076
3,453,076

524,877
524,877
178,018
178,018
702,895
702,895

5.66%
5.66%
0.44%
0.44%
6.10%
6.10%

3.96%
3.96%
0.86%
0.86%
4.83%
4.83%

6.27%
6.27%
1.49%
1.49%
7.76%
7.76%

3.44%
3.44%
1.17%
1.17%
4.61%
4.61%

วนของกํ
าไรเบ็ดเสร็
ดเสร็จรวมที
จรวมทีเ่ ปเ่ ปนนของ
ของ
สวสนของกํ
าไรเบ็
นของบริษทัษใหญ
ทั ใหญ
ผูถ ผูอื ถ หุอื นหุของบริ
สวสนได
วนได
เสีเยสีทียไ่ทีมไ่ มมอี มาํ อี นาจควบคุ
าํ นาจควบคุมม
กํากํไรเบ็
าไรเบ็
ดเสร็
ดเสร็
จรวมสํ
จรวมสําหรั
าหรับปบป/งวด
/งวด

2,552,974
2,552,974
188,692
2,741,666
2,741,666

1,473,017
372,034
1,845,051

2,944,391
2,944,391
792,231
792,231
3,736,622
3,736,622

46,563
46,563
142,364
142,364
188,927
188,927

5.96%
5.96%
0.44%
0.44%
6.40%
6.40%

3.47%
3.47%
0.88%
0.88%
4.35%
4.35%

6.62%
6.62%
1.78%
1.78%
8.40%
8.40%

0.31%
0.31%
0.93%
0.93%
1.24%
1.24%

1.53

1.06

1.75
1.75

0.33
0.33

าไรตอหุอนหุขัน้นขั้นพืพืน้ น้ฐาน
ฐาน(บาท)
(บาท)
กํากํไรต

งบกํ
าไรขาดทุนนและกํ
และกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือืน่ น่ สํสําหรั
าหรับบปปสสนิ้ นิ้ สุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2556
2556 ไมไดทาํ การปรับปรุงใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบั
(1)(1) งบกํ
าไรขาดทุ
ไปตามมาตรฐานการบัญญชีชีททมี่ มี่ ผี ผี ลบั
ลบังงคัคับบใชใชใในป
นป2558
2558

9999

บริ
บริษษัทัทเบอร
เบอรลลี่ ยุี่ ยุคคเกอร
เกอรจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริษษทั ทั เบอร์
เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริ
งบกระแสเงินสด
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิส� นิ� นสุสุดดณณวัวันนทีที� � 31
31ธัธันนวาคม 2556 - 2558 และงวด 3 เดือ น สิ� นนสุสุดด ณณวัวันนทีที� �3131มีมีนนาคม
าคม2559
2559
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินนสด
สด

กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมดํ
กรรมดําาเนิเนินนงาน
งาน
กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมลงทุ
กรรมลงทุนน
กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมจั
กรรมจัดดหาเงิ
หาเงินน
กระแสเงิ
สดและรายการเทียยบเท
บเทาาเงิเงินนสดเพิ
สดเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น(ลดลง)
(ลดลง)สุสุททธิธิ
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท
บเทาาเงิเงินนสด
สดณณสิสิ้ น้นปป//งวด
งวด
เงิเงินนสดและรายการเที

จํจําานวนเงิ
นวนเงินน(หน่
(หน่ววย:ย:พัพันนบาท)
บาท)

2556(1)(1)
3,908,302
3,908,302
(4,867,131)
(4,867,131)
651,369
651,369
(307,460)
(307,460)
1,779,971
1,779,971

2557
2557
(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงงใหม
ใหม))
4,396,033
4,396,033
(3,284,165)
(3,284,165)
(1,351,843)
(1,351,843)
(239,975)
(239,975)
1,123,405
1,123,405

2558
2558

ไตรมาส
ไตรมาส1 1
2559
2559

4,693,183
1,277,342
4,693,183
1,277,342
(1,611,052)
(1,611,052) (124,305,273)
(124,305,273)
(3,151,067)
(3,151,067) 124,990,274
124,990,274
(68,936)
(68,936) 1,962,343
1,962,343
1,130,363
3,802,187
1,130,363
3,802,187

งบกระแสเงินนสดสํ
สดสําาหรั
หรับบปปสสนิ้ นิ้ สุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2556 ไมไดทาํ การปรับปรุงใหมใหเปนนไปตามมาตรฐานการบั
(1)(1) งบกระแสเงิ
ไปตามมาตรฐานการบัญญชีชีททมี่ มี่ ผี ผี ลบั
ลบังงคัคับบใชใชใในป
นป2558
2558

100
100

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 และ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
2556(1)

2557
(ปรับปรุงใหม)

ไตรมาส 1
2559

2558

อัตราสวนสภาพคล อง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

1.30
0.73
5.79
62
4.20
86
6.73
54
94

0.98
0.57
5.48
66
4.21
86
6.81
53
98

1.20
0.73
5.20
69
4.51
80
7.01
51
98

0.24
0.12
16.06
22
8.09
45
7.80
46
21

23.91
5.75
17.03

22.38
4.03
11.36

22.90
6.51
17.42

20.96
3.57
15.42

5.45
23.85
103.52

3.87
20.60
98.67

6.25
26.27
101.01

1.09
22.52
102.22

1.51

1.41

1.15

4.98

5.22
55.07

4.02
57.65

6.67
47.91

1.59
-

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขัน้ ตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของสวนผูถ อื หุน

(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ อื หุน

(เทา)

อัตราความสามารถชําระดอกเบีย้
อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)
(รอยละ)

(1) อัตราสวนทางการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไมไดทาํ การปรับปรุงใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ทมี่ ผี ลบังคับใช ใน
ป 2558
(2) อัตราสวนทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับไตรมาส 1 ป 2559 คํานวณโดยการปรับเปนตัวเลข
เต็มป (Annualized) ดวยวิธีการเทียบบัญญัตไิ ตรยางค
101

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
เลขที่ใบจอง .............................................................
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 807,779,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 35.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
วันที่จองซื้อ 29 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559

ใบจองซื้อ 1 ใบ
ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน เทานั้น

ขอมูลผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….……… เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่ ………………………………………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชน /ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...................................................................................ที่อยูใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัท ไดรับจาก บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท”) โทรศัพทที่ติดตอได................................ โทรศัพทเคลื่อนที่..................................
มีความประสงคขอจองซื้อและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามสัดสวนการถือหุน ดังนี้
จํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ (หุน)

ราคาตอหุน (บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

35.00
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวโดยสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร”
เงินโอนเขาบัญชี ”บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร “ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5 (ชําระแบบ Bill Payment)
เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท (ลงวันที่ไมเกิน 2 สิงหาคม 2559) เลขที่เช็ค …………………………วันที่ …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….………………
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหลักทรัพยดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น)
ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย: ใหฝากไวกับบริษัทสมาชิก โดยใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรไวในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการให
บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผูฝากเลขที่
นําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของ
ขาพเจาชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย เทานั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผูจองซื้อไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
ออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนามผูจองซื้อและจัดสงใบหลักทรัพยใหตามชื่อ-ที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยซึ่งบริษัท จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรกของการซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร)
ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย:
ขอรับใบหลักทรัพย: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในนามขาพเจา และจัดสงใบหลักทรัพยใหขาพเจาตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 15 วันทํา
การนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยโดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัท ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหลักทรัพยตามที่ขาพเจาไดแจงความประสงคไว
เขาบัญชี 600: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในชือ่ ของบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขาบัญชีของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีเลือกรับหลักทรัพยเขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรือไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซื้อ หรือชําระเงินเกินกวาหลักทรัพยที่จองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 ชอง)
โอนเงินผานระบบอัตโนมัติ (ATS) เขาบัญชีขาพเจา ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขที่บัญชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา
แรก ประเภทออมทรัพยหรือสําเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเทานั้น และชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหลักทรัพยเทานั้น ในกรณีที่ชอื่ บัญชีมิใชบัญชีเดียวกับชื่อผูจองซื้อ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุน
จะคืนเงินดวยเช็คขีดครอม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) เทานั้น)
จายเปนเช็ค ขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจาและจัดสงตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 10 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน (การรับเงินคืนดวยเช็คขีดครอม อาจมี
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งผูจองซื้อตองรับผิดชอบ เมื่อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ถูกตองเรียบรอยพรอมชําระเงินคาจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ที่สั่งจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บ ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจงการจัดสรร
และสารสนเทศดังกลาวและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูจองซื้อหุน

การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย ควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ

“กรุณากรอกขอความใหครบถวน มิฉะนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิการจองซื้อ”

(...................................................................................)

หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุน ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)
ใบจองซื้อเลขที่............................................................
วันที่จองซื้อ 29 กรกฎาคม 2559 1 สิงหาคม 2559 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559
บล.ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………......................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนของบมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
จํานวนหุนที่จองซื้อ (หุน)

ราคาตอหุน (บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
35.00
โดยชําระเปน
เงินโอนเขาบัญชี (ชําระแบบ Bill Payment )
เช็ค
แคชเชียรเช็ค
ดราฟท (ลงวันที่ไมเกิน 2 สิงหาคม 2559)
เลขที่เช็ค ……………………………………. วันที่ ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….………………
ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขที่............................................ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่.................................................................................
ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจองซื้อ
ออกใบหลักทรัพย ในนามผูจองซื้อ
กรณีไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรือไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซือ้ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ชอง)
โอนเงินเขาบัญชีของขาพเจา ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขที่บัญชี...................................................................
จายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เจาหนาที่ผูรับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ ตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ ทางไปรษณีย และ หามยื่น / ฝากเอกสารการจองซือ้ ไวกับธนาคารที่ทานชําระเงินโดยเด็ดขาด

ผูฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ผูฝากเลขที่
Participant No.

236
242

ผูฝากเลขที่
Participant No.

301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER

ผูฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จํากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name

030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924
SUB-BROKER

ผูฝากเลขที่
Participant No.

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245
CUSTODIAN

ชื่อบริษัท
Company Name
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพยสิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ผูฝากเลขที่
Participant No.

329
330
334
336
337
339
340
343
345
410
425

ชื่อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER)
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Subscription of Newly Issued Shares of Berli Jucker Public Company Limited
เขียเขีนทียนที
_่ _______________________
(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney form provided
by_่ _______________________
custodians will be used)
made
at ________________________
made
at
________________________
เขียนที_่ _______________________
วันทีวัน่ ______________________________
ที่ ______________________________
made at ________________________
date
______________________________
date
______________________________
วันที่ ______________________________
ขาพเจ
า___________________________________(“ผู
มอบอํ
านาจ”)
สัญสัชาติ
_________________________
ขาพเจ
า___________________________________(“ผู
อบอํ
านาจ”)
ญชาติ
_________________________
date ม______________________________
I/weI/we
(“the
“Grantor”)
nationality
(“the
“Grantor”)
ขาพเจา___________________________________(“ผู
มอบอํ
านาจ”)nationality
สัญชาติ _________________________
เลขประจํ
าตัวาประชาชน/หนั
งสืองสืเดิอนเดิทาง/เลขทะเบี
ยนนิยนนิ
ติบตคุ ิบคลคุ คล
เลขที
่/ __________________________________________
เลขประจํ
ตั
ว
ประชาชน/หนั
น
ทาง/เลขทะเบี
เลขที
/
่
__________________________________________
I/we
(“the “Grantor”) nationality
identification
No./passport
No./juristic
person
No.
identification
No./passportงสืNo./juristic
personยNo.
เลขประจําตัวประชาชน/หนั
อเดินทาง/เลขทะเบี
นนิติบคุ คล เลขที่/ __________________________________________
อยูอยู
บาบนเลขที
/
่
สานั
ก
งานอยู
ท

่
ี
_____________________________________ถนน_________________________________
านเลขที่/ สานั
กงานอยูที่ _____________________________________ถนน_________________________________
identification
No./passport
No./juristic person No.
residing
at/having
the
registered
address
at No.
street
residing
at/having
the registered
address
at No.
street
อยูบานเลขที
่/ สานักงานอยู
ที่ _____________________________________ถนน_________________________________
ตําบล/แขวง
_______________________________________อํ
าเภอ/เขต
_______________________________________
ตํresiding
าบล/แขวง
_______________________________________อํ
าเภอ/เขต
_______________________________________
at/having
the registered address at No.
street
sub-district
district
sub-district
ตําบล/แขวง _______________________________________อํdistrict
าเภอ/เขต _______________________________________
จังหวั
ด
____________________________________________รหั
ส
ไปรษณี
ย_____________________________________
จังหวัด____________________________________________รหั
สไปรษณี
ย_____________________________________
sub-district
district
province
postcode
province
postcode
จังหวัด____________________________________________รหั
สไปรษณีย_____________________________________
ในฐานะผู

ถ
ื
อ
หุ

น
สามั
ญ
ของบริ
ษ
ั
ท
เบอร
ล
่
ี
ยุ
ค
เกอร
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(“บริ(“บริ
ษัทษฯ”)
หุนหุรายละเอี
ยดยด
ในฐานะผู
ัทฯ”)จํานวน
จํานวน___________
___________
น รายละเอี
province ถือหุนสามัญของบริษั ท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
postcode
ปรากฏตามใบรั
บรองสิ
ทธิทการจองซื
้อหุ้อนหุสามั
ญเพิ่มเพิทุ่มนทุของบริ
ษัทษฯซึัท่งฯซึเสนอขายต
อผูถือหุนหุเดินมเดิ(Rights
Offering)
ปรากฏตามใบรั
รองสิ
ธิการจองซื
นสามั
่งเสนอขายต
ม (Rights
Offering)
ในฐานะผู
ถือหุนบสามั
ญของบริ
ษั ท เบอร
ลี่ ยุคญเกอร
จํนาของบริ
กัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)อผูจํถาือนวน
___________
หุน รายละเอียด
as the
shareholder
of Berli
Jucker
Public
Company
Limited
(the(the
“Company”)
holding
shares
in anin amount
of _________shares,
the the
details
as the
shareholder
of Berli
Jucker
Public
Company
Limited
“Company”)
holding
shares
an amount
of _________shares,
details
ปรากฏตามใบรั
บ
รองสิ
ท
ธิ
ก
ารจองซื
อ
้
หุ

น
สามั
ญ
เพิ
ม
่
ทุ
น
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯซึ
ง
่
เสนอขายต
อ
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

เดิ
ม
(Rights
Offering)
are are
included
in
the
subscription
certificate
to
subscribe
to
the
newly
issued
shares
of
Berli
Jucker
Public
Company
Limited
under
its
Rights
included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights
as the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of _________shares, the details
Offering.
Offering.
are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights
ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________อายุ ___________ป
Offering. ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________อายุ ___________ป

hereby
appoint Mr./Mrs./Ms.
ageage
years
hereby
Mr./Mrs./Ms. ____________________________________________อายุ
years
ขอมอบฉัappoint
นทะให นาย/นาง/นางสาว
___________ป
เลขประจาตั
วประชาชน/หนั
งสืองสืเดิอนเดิทาง
เลขที
่ _________________________________
อยูอยู
บาบนเลขที
่________________
เลขประจาตั
วประชาชน/หนั
นทาง
เลขที
่ _________________________________
านเลขที
่________________
hereby
appoint Mr./Mrs./Ms.
age
years
Identification
No./passport
No.
residing
at
No.
Identification
No./passportงสืNo.
residing
at No.
เลขประจาตั
วประชาชน/หนั
อเดินทาง เลขที่ _________________________________ อยู
บานเลขที
่________________
_________________________อํ
า
เภอ/เขต
______________________
ถนน___________________________ตํ
า
บล/แขวง
ถนน___________________________ตํ
าบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต
______________________
Identification
No./passport No.
residing
at No.
street
sub-district
district
street
sub-district
าเภอ/เขต ______________________
ถนน___________________________ตํ
าบล/แขวง _________________________อํdistrict
จังหวั
ด
_________________________________รหั
ส
ไปรษณี
ย

______________________________
(“ผู(“ผู
รับมอบอํ
านาจ”)
จัstreet
งหวัด _________________________________รหั
รับมอบอํ
านาจ”)
sub-district สไปรษณีย ______________________________
district
province
postcode
(the
“Attorney”)
province
postcode
(theรับ“Attorney”)
จังหวัด _________________________________รหั
สไปรษณีย ______________________________ (“ผู
มอบอํานาจ”)
province
postcode
(the “Attorney”)
1 1
1

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายดํา เนินการแทนขาพเจา ในการจองซื้ อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จํา นวน
___________________ หุน รวมถึงมีอํา นาจในการลงนาม แกไข เพิ่มเติมขอความในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายดํา เนินการแทนขาพเจา ในการจองซื้ อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จํา นวน
บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจําเปนและสมควรทีเ่ กี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
___________________ หุน รวมถึงมีอํา นาจในการลงนาม แกไข เพิ่มเติมขอความในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อดําเนินการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนขาพเจาผูมอบอํานาจไดจนเสร็จการ
บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจําเปนและสมควรทีเ่ กี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
To be my/our Attorney-in-Fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company’s newly issued shares in
ของบริ
ษัทofฯ ______________
หรือเพื่อดําเนินshares
การจองซื
นสามัญเพิ
่มทุนamend
ของบริorษadd
ัทฯ แทนข
าพเจาผูinมtheอบอํ
านาจไดจform
นเสร็forจsubscription
การ
an amount
and be้อหุauthorised
to sign,
any statement
subscription
of the

To
be my/ournewly
Attorney-in-Fact
to act
andsubscription
perform on payment
my/our behalf
in connection
withacts
subscription
issued shares
in
Company’s
issued shares,
make
and perform
any other
or things ofthattheareCompany’s
necessarynewly
or appropriate
for the
an amountof,ofor______________
shares
and be authorised
to sign, amend
add any
statement in the subscription form for subscription of the
purpose
in connection with,
subscription
of the Company’s
newly orissued
shares.
Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are necessary or appropriate for the
การใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทํา ไปภายใตการมอบอํา นาจตามหนังสือมอบอํา นาจฉบับนี้ ใหถือเสมือนวา
purpose of, or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares.

ขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ
การใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทํา ไปภายใตการมอบอํา นาจตามหนังสือมอบอํา นาจฉบับนี้ ใหถือเสมือนวา
All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all
ขpurposes
าพเจาไดbeกvalid
ระทํand
าดวbinding
ยตนเองทุ
ประการ
as ifกI/we
had done the aforesaid myself/ourselves.
All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all
purposes be valid and binding as if I/we had done the aforesaid myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูมอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูมอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Attorney
(
)
ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Attorney
(
)

2
2
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย
เฉพาะผูทปี่ ระสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น
เฉพาะผูทปี่ ระสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น
ขาพเจา .....................................................................................................................................................................................................................
ขาพเจา .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ........................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ........................................................................................................................
กรณีผูถอื หลักทรัพยเปนบุคคลธรรมดา
กรณีผูถอื หลักทรัพยเปนบุคคลธรรมดา
1.
1.
2.
2.
3.
3.

สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
ที่อยูถาวร...........................................................................................................................................................................................................
ที่อยูถาวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณีย/ Postal…………………….…...
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณีย/ Postal…………………….…...

กรณีผูถอื หลักทรัพยเปนนิติบุคคล
กรณีผูถอื หลักทรัพยเปนนิติบุคคล
1.
1.
2.
2.

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําขอมูลมากรอกในชองนี้)
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําขอมูลมากรอกในชองนี้)
. - กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เปน Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถอื หุนชาวสหรัฐ............................................
. - กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เปน Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถอื หุนชาวสหรัฐ............................................
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เปน PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
- กรณีสถานะของนิติบคุ คลตาม FATCA เปน PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ขาพเจามีความประสงคฝากหลักทรัพย เขาไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง
ขาพเจามีความประสงคฝากหลักทรัพย เขาไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง
หากการฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษทั ผูออกหลักทรัพยกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้ แกบริษัท ศูนยรับฝากฯ ไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจา
หากการฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษทั ผูออกหลักทรัพยกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้ แกบริษัท ศูนยรับฝากฯ ไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจา
ยอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแก บริษทั ศูนยรบั ฝากฯ จนครบถวน นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาบริษทั ศูนยรบั ฝากฯ อาจเปดเผยขอมูลที่
ยอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแก บริษทั ศูนยรบั ฝากฯ จนครบถวน นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาบริษทั ศูนยรบั ฝากฯ อาจเปดเผยขอมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ใหแกกรมสรรพากรหรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายรวมทั้งหนวยงานที่มีขอตกลงกับบริษัท ศูนยรับฝากฯ ในการ
ปรากฎในเอกสารนี้ใหแกกรมสรรพากรหรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายรวมทั้งหนวยงานที่มีขอตกลงกับบริษัท ศูนยรับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอมูลดังกลาวได
ขอเรียกดูขอมูลดังกลาวได
ลงชื่อ .............................................................................. ผูถือหลักทรัพย
ลงชื่อ .............................................................................. ผูถือหลักทรัพย
(.............................................................................) โทรศัพท ….................................................
(.............................................................................) โทรศัพท ….................................................
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