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29 มีนาคม 2556  

  

เรียน      ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

  

เร่ือง   สารสนเทศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ บริษัทฯ”)  ครัง้ท่ี 2/2556 ซึง่ประชุม

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบในการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด  

(“โออิชิ เทรดดิง้”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บริษัท อุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี จํากัด (“อุตสาหกรรม

นํา้ตาลชลบุรี”)  ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ ในการซือ้ท่ีดินเนือ้ท่ีรวม  

182-2-19 ไร่ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 283/1 หมู่ท่ี 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขท่ี 1150  

เลขท่ีดิน 22 หน้าสํารวจ 38 ซึง่ปัจจบุนั โออิชิ เทรดดิง้ ได้เช่าจากอตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี สําหรับโครงการก่อสร้าง

อาคารโรงงานและติดตัง้ระบบของครัวกลางใหม่ (“โครงการครัวกลางใหม่”) เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี  

1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการ จํานวน 310,000 บาทต่อเดือน  

รวมมลูคา่ตลอดอายสุญัญาจํานวน 7,440,000 บาท นัน้ 

โดยต่อมา ในวนัท่ี 21 มกราคม 2556 อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี ได้มีหนงัสือเสนอขายท่ีดินดงักล่าวแบบ 

ยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็นไร่ละ 800,000 บาท หรือตารางวาละ 2,000 บาท และโออิชิ  

เทรดดิง้ประสงค์ซือ้ท่ีดินดงักล่าวสําหรับโครงการครัวกลางใหม่ของโออิชิ เทรดดิง้ โดยเม่ือคํานวณขนาดรายการ

แล้วมีมลูคา่คิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือ NTA ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 (NTA= 

3,088,054,266 บาท) ซึง่มีขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึง่ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั อนัต้องขออนุมติั

จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมี 

ส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ี 

เก่ียวโยงกันและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 อีกทัง้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ีอให้

ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ เพ่ีอประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการด้วย โดยรายการดงักลา่วสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้



 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทาํรายการ (วันทาํสัญญา)  

โออิชิ เทรดดิง้ จะเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินกับอุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี ภายใน 1 เดือน  

นบัจากวนัท่ีได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับผู้ ถือหุ้นท่ีมี 

สว่นได้เสีย  

ทัง้นี ้ให้ถือวา่สญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีเก่ียวข้องระหว่างโออิชิ เทรดดิง้ กบัอตุสาหกรรมนํา้ตาล

ชลบรีุ สิน้สดุลงทนัทีในวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีซือ้ขาย 

2.   คู่กรณีที่เก่ียวข้อง  

ผู้ขาย  :  บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั  

ผู้ซือ้   :  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

3. รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 มีดังนี ้

ลําดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 149,360,199 79.66 

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 10,537,192 5.62 

3. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 9,000,000 4.80 

4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 4,678,700 2.49 

5. นายทวีรัช ปรุงพฒันสกลุ 1,947,000 1.04 

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,722,400 0.92 

7. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 1,270,000 0.68 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,013,300 0.54 

9. 
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG 

LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 
529,300 0.28 

10. นางหทยัรัตน์  จฬุางกรู 390,000 0.21 

11. ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 7,051,909 3.76 

 รวม 187,500,000 100 

- 2 - 

 



 

4.   คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 12 คน ดงันี ้

1. นายณรงค์  ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 

2. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

4. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

5. นายอวยชยั  ตนัทโอภาส กรรมการ 

6. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

7. นายปณต  สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

8. นางสรีุย์พร  ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ 

9. นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 

10. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระ 

11. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 

12. นายประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้กรรมการลําดบัท่ี 1-8 เป็นกรรมการตวัแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) หรือ  

ไทยเบฟ 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม  

คุ้มไพโรจน์ นายชยั จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู” 

 
คณะผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีผู้บริหาร  จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการผู้จดัการ 

2. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธุรกิจอาหาร 

4. นายอนิรุทธ์ิ มหธร รองกรรมการผู้ จัดการ -ฝ่ายขายและการตลาดธุร กิจ

เคร่ืองด่ืม 
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5. นายสงวน พงษ์หวา่น ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6. นายสมศกัด์ิ อศัวธีรากลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

7. นายธานี  พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ  ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน 

8. นายสธีุ  ธรรมสิทธ์ิบรูณ์  ผู้ อํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

9. นางสาวธชันนัท์ มาโนชนฤมล ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาการขาย สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

10. นางวรรณศรี บญุเอกบศุย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

11. นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

12. นายนิรุธ ศรีพวาทกลุ ผู้ อํานวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร 

13. นายหทยัสรรค์  ฤดีวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

14. นายชนาวฒิุ นาคเวก ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

15. นายกิตติ อนตุรเศษฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางชนกกานต์  โยธาประเสริฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ 

5.  รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

บริษัทฯ และ อุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มสิริวฒันภักดี ซึ่ง

ประกอบด้วยนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

 

48.31% 

99.94% 

51.43% 

89.26% 

กลุ่มตระกูลสริิวัฒนภกัด ี

บริษัท แพลนทิออน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั* 49.0% 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี   25.5% 

คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี   25.5% 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นในบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) โดยอ้อม ร้อยละ 65.89 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วทัง้หมด โดยถือผ่านบริษัทท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ บริษัท สิริวนา  

จํากดั จํานวนร้อยละ 45.27  Maxtop Management Corp. ร้อยละ 17.23  

Risen Mark Enterprise Ltd. ร้อยละ 3.32 และ Golden Capital (Singapore) 

Ltd. ร้อยละ 0.06 ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 

บริษัท พรรณธิอร จํากดั 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัท คริสตอลลา จํากดั 

บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั  

99.99% 

79.66%**  
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*     บริษัท แพลนทิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนท่ีหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน มี 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้ นร้อยละ 50 และร้อยละ 50 

ตามลําดบั 
**     ข้อมลูตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2556  

 อนึง่ บริษัทฯ และอตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุไมมี่กรรมการร่วมกนั  

6.   บุคคลที่มีส่ วนได้เสียของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมไม่ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระนีใ้นการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจาํปี 2556  

โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีไมมี่สิทธิลงคะแนนในการอนมุติัรายการนี ้ตามข้อมลูทะเบียนหุ้น ณ 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 ได้แก่ 

รายช่ือ จาํนวนหุ้นที่ถือ % ความสัมพันธ์ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 149,360,199 79.66 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกบั

อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ 

2. นางอาภาสมร มหธร 3,100 0.001 

ภรรยานายอนิรุทธ์ิ มหธร  

รองกรรมการผู้จดัการ ซึง่เป็น

ผู้บริหารตวัแทนไทยเบฟ 

7. มูลค่ารวมของรายการ    

มลูค่ารวมของรายการเท่ากบั 146,038,000 บาท หรือคิดเป็นไร่ละ 800,000 บาท หรือตารางวาละ 

2,000 บาท โดยโออิชิ เทรดดิง้ และอตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรีตกลงร่วมกนัรับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตกลงต่างรับผิดชอบตามหน้าท่ี 

ท่ีกฎหมายกําหนด 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 โออิชิ เทรดดิง้ จะชําระราคาค่าท่ีดินในคราวเดียวให้แก่ผู้ ขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ี 

ซือ้ขาย ด้วยเงินทนุหมนุเวียนของโออิชิ เทรดดิง้ 
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9.  ประเภทของรายการ 

9.1 รายการเก่ียวโยงกัน 

รายการนีเ้ข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ซึ่งเม่ือคํานวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าคิดเป็น 

4.73% ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ หรือ NTA ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

(NTA= 3,088,054,266 บาท) ซึง่มีขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึง่ถือเป็นรายการ

ระดบัสําคัญมาก อันต้องขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

นอกจากนี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556  

ได้อนุมัติแต่งตัง้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดง

ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข

ของรายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการด้วย 

(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี)้ 

9.2 รายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน 

รายการนี ้ยังถือเป็นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินแต่เม่ือคํานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือ มลูค่าของขนาดรายการเทียบมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  

มีมูลค่ารายการประมาณร้อยละ 2.01 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ (สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 = 7,260,024,962 บาท) จึงไม่

เข้าเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ จะต้ องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ การเปิดเผย

ข้อมลูการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึง่ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 

2547   
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10. เหตุผลและความจาํเป็นในการทาํรายการ  

• ลดความเสี่ยงจากการสิน้สดุสญัญาเช่าในอนาคต รวมถึง การเพ่ิมค่าเช่าและค่าบริการ อนัอาจ

สง่ผลให้โออิชิ เทรดดิง้ไมส่ามารถดําเนินงานโครงการครัวกลางใหม่ได้อย่างต่อเน่ืองตามแผนท่ี

วางไว้ ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ  

• ได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิท่ีดินในทําเลท่ีมีศกัยภาพ ไมอ่ยู่ในพืน้ท่ีประสบปัญหาอทุกภยั และตัง้อยู่ใกล้

กบัผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฯ 

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเหน็ชอบการทาํรายการที่เก่ียวโยง 

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงในวาระ

ดงักลา่ว อนัได้แก่  

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายณรงค์  ศรีสอ้าน            ประธานกรรมการ 

2. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี      รองประธานกรรมการ 

3.  นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการ 

4.  นายอวยชยั  ตนัทโอภาส       กรรมการ 

5. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์          กรรมการ 

6. นายปณต  สิริวฒันภกัดี         กรรมการ 

7. นางสรีุย์พร  ประดิษฐ์ทศันีย์   กรรมการ 

8. นายแมทธิว  กิจโอธาน          กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 

12.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการซือ้ท่ีดิน ในครัง้นีส้่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น

ตามท่ีได้กล่าวถึงในข้อ 10. รวมถึงเป็นรายการมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม ตลอดจนไม่ก่อให้เกิด

การถ่ายเทผลประโยชน์ กล่าวคือ ราคาซือ้ขายอยู่ในช่วงราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ 2 รายคือ 

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากดั และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากดั ท่ี

ประเมินไว้เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ในราคา 149.69 ล้านบาท และวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556  

ในราคา 146 ล้านบาท ตามลําดับ โดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายใช้วิธีการประเมินโดย 

การเปรียบเทียบราคาตลาด รวมถึง ทัง้สองบริษัทเป็นผู้ประเมินอิสระซึง่อยู่ในรายช่ือบริษัทประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความเห็นเพ่ิมเติมวา่เห็นชอบกบัวิธีการประเมินราคาท่ีดิน และการพิจารณาความเหมาะสมของราคา
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ท่ีดินของผู้ประเมินราคาอิสระ และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีพิจารณาเปรียบเทียบจากราคาตลาด

ซึง่เป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสม และสะท้อนราคาท่ีดินท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  

ดงันี ้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 พิจารณา

อนมุติัการเข้าทํารายการตอ่ไป    

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น 

ของคณะกรรมการบริษัท  

-   ไมมี่-  

14. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การทาํรายการ 

1. คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

การถอืหุ้นและความสัมพันธ์

ของที่ปรึกษาทางการเงนิ

อิสระกับบริษัทฯ 

ความยนิยอมของที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระ 

ให้เผยแพร่ความเห็น 

วันที่ให้ความเหน็ 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั -ไมม่ี- ยินยอม 28 มีนาคม 2556 

 

2. คุณสมบัตขิองผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ  

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

การถอืหุ้นและความสัมพันธ์

ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

อิสระกับบริษัทฯ 

ความยนิยอมของ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

อิสระให้เผยแพร่ความเห็น 

วันที่ประเมิน 

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ 

ฟิลลิปส์ จํากดั 
-ไมม่ี- ยินยอม 1 กมุภาพนัธ์ 2556 

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 

(ประเทศไทย) จํากดั 
-ไมม่ี- ยินยอม 8 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

15. ข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี – 
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16. ข้อมูลและการดาํเนินธุรกจิของบริษัท  

 1. ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จํากดั ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

เพ่ือประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น โดยในวนัท่ี 9 กันยายน 2542 ได้เปิดดําเนินการร้านอาหาร

ญ่ีปุ่ น โออิชิ แบบบุฟเฟ่ต์ ภายใต้ช่ือ "OISHI" หรือ "โออิชิ" และได้เร่ิมผลิตและจําหน่ายชาเขียว 

โออิชิ ในปี 2546 ต่อมา บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 โดย ไทยเบฟ ได้เข้าเป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 43.90 และเพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็น

ร้อยละ 89.93 ภายหลงัเสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ และในปัจจุบัน 

ไทยเบฟมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 79.66  

รวมถงึ บริษัทฯ ยงัมีพฒันาการสําคญัของธุรกิจในกลุม่บริษัทจากอดีตถงึปัจจบุนัท่ีสําคญัดงันี ้

ปี 2542 • วนัท่ี 9 กนัยายน 2542 เปิดดําเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ น โออิชิ 

ปี 2544 • เปิดให้บริการร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นภายใต้ช่ือ โออิชิ ราเมน   

ปี 2545 • เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ท่ีบริการทัง้ข้าวปัน้หน้าต่างๆ 

และสกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ ชาบชิู 

ปี 2546 • เปิดดําเนินการครัวกลางแห่งใหม่ท่ีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เพ่ือสนบัสนนุการขายภายในร้านค้าของบริษัท 

• เร่ิมการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสูต่ลาดภายใต้ช่ือ โออิชิ กรีนที 

ปี 2547 • วนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าทําการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

• เปิดบริการ โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บฟุเฟต์ ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี   

ปี 2548 • เร่ิมผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ช่ือ อะมิโน โอเค 

ปี 2549 • เปิดดําเนินการโรงงานอมตะนคร 

ปี 2550 • ออกผลิตภณัฑ์ชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว 

ปี 2551 • ออกผลิตภณัฑ์ใหมก่าแฟพร้อมด่ืมภายใต้ช่ือ คอฟฟิโอ 

• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   

ปี 2552 • เปิดให้บริการร้านอาหารอุด้งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์จากประเทศ

ญ่ีปุ่ น 

•   ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลสั โดยปรับเปลี่ยนกล

ยทุธ์ทางการตลาดและจดุขายใหมท่ัง้หมด 
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ปี 2553 • ออกเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม ่Goji Berry 

• ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมท่ีโรงงานนวนคร ทําให้มีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 61.5 ไร่ 

• ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling 

และ UHT 

ปี 2554 • ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวผสมนํา้ผลไม้ Fruito   

• ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครัง้แรกของประเทศไทย 

• เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิก ุบฟุเฟต์ปิง้ย่างในสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ปี 2555 • เปิดตวัผลิตภณัฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนริ” 

• ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบกลอ่ง UHT ลายการ์ตนู “One Piece” 

• เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญ่ีปุ่ น “คาคาชิ” 

• ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลติท่ี 2 

• ออกผลิตภณัฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด  

2. รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตัง้

สํานักงานใหญ่ 

ประเภท

ธุรกจิ 

ชนิด

ของ

หุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่ 

ออกจาํหน่าย 

(หุ้น) 

จาํนวน 

หุ้นที่ถือ  

(หุ้น) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั   

(โออิชิ เทรดดิง้) 

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 

และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ผลิตและ

จําหน่าย

อาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

สามญั 420,000,000 

(บาท) 

4,200,000 4,199,990 99.99 

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

     (โออิชิ ราเมน) 

    57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 

และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ร้านอาหาร

บะหม่ีญ่ีปุ่ น 

สามญั 158,000,000 

(บาท)  

1,580,000  1,579,994 99.99 

3.  บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล  

โฮลดิง้ ลิมิเตด็  (โออิชิ โฮลดิง้)* 

     30 ห้องเลขท่ี 901-2 ซิลเวอร์คอร์ด 

ทาวเวอร์ 1 ถนนแคนตนั 

     จิมซาจุ่ย เกาลนู ฮ่องกง 

รองรับ 

ธุรกิจใน

ตา่งประเทศ 

สามญั 50,000 

(เหรียญ

ฮ่องกง)  

50,000 

 

50,000 

 

100 
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หมายเหตุ 

* โออิชิ โฮลด้ิง ได้จดทะเบียนจัดตั้งที่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันทื ่ 

21 พฤษภาคม 2555 

3. ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด  9แบรนด์ ดังนี ้

1) โออชิ ิแกรนด์ (1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ สาขาสยามดิสคฟัเวอร่ีเซน็เตอร์ ชัน้ 2 ด้วยบรรยากาศบุฟเฟต์หรู รายการ

อาหารท่ีหลากหลายและหารับประทานได้ยาก เปิดให้บริการทัง้วัน จํากัดเวลาใน 

การรับประทานไว้ท่ี 3 ชัว่โมง ในราคาปัจจบุนัท่านละ 699 บาท 

2) โออชิ ิบุฟเฟต์ (17 สาขา) 

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญ่ีปุ่ น เปิดให้บริการตลอดทัง้วันแบบไม่มีรอบ 

การให้บริการ แตจํ่ากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 45 นาที ในราคาปัจจบุนั 

ท่านละ 499บาท 

3) ชาบูช ิ(68 สาขา) 

ชาบชิู ให้บริการร้านอาหารบฟุเฟต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลกูค้าเลือกบริโภค

โดยไมจํ่ากดัจํานวนในราคาย่อมเยา ทัง้นี ้ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหารซึง่เป็นท่ีนิยม

ของชาวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สุกีห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชาบู-ชาบู) และข้าวปัน้และข้าวห่อ

สาหร่ายหน้าต่างๆ (ซูชิ ) โดยเปิดให้บริการตลอดทัง้วัน และจํากัดระยะเวลา             

การรับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นาที ในราคาปัจจบุนัท่านละ 319บาท  

4) โออชิ ิราเมน (42 สาขา) 

ธุรกิจร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นประเภทเส้นราเมนท่ีมีการพฒันาสตูรการผลิตเส้น และสตูรปรุง 

นํา้ซุปซึง่เป็นเอกลกัษณ์ มีรสชาติเข้มข้น และปรุงขึน้เพ่ือให้ถูกปากคนไทย ทัง้เมนูญ่ีปุ่ น

และเมนรูสจดัแบบไทยท่ีมีให้เลือกหลายรายการ 
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5) โออชิ ิเดลิเวอร่ี (7สาขา) 

บริการจัดส่งอาหารญ่ีปุ่ นถึงบ้านท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1773 ในพืน้ท่ีบริการ 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและกว่า 12 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลา 10.00 - 21.00 

น. คิดค่าบริการจัดส่งครัง้ละ 30 บาท เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลูกค้า สามารถ

ชําระด้วยบตัรเครดิตได้เม่ือสัง่อาหารขัน้ต่ํามลูคา่ 500 บาท  

6) Kazokutei (9 สาขา) 

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทฯ นําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้านอาหารอุด้ง

และโซบะเก่าแก่ดัง้เดิมของชาวโอซากามากว่า 60 ปี ด้วยความโดดเด่นในด้านสตูรลบั

ของการทําเส้นอุด้งและโซบะท่ีสดใหม่ทุกวัน ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอร่อย 

จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจําร้าน 

7) Nikuya (6 สาขา) 

เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปุ่ นให้บริการด้วยวตัถุดิบคุณภาพดี ใน

ราคาปัจจบุนัท่านละ 479บาท 

8) Kakashi (5 สาขา) 

ร้านข้าวหน้าสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีพิถีพิถนัในทุกรายละเอียด ด้วยเมนูมากมายท่ีคดัสรรมาจาก

ทัว่เกาะญ่ีปุ่ น ให้คณุได้อร่อยกบัข้าวหน้าร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟทนัใจ ในเวลาราคาประหยดั 

9) Snack Shop (1 สาขา) 

คีออสจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิทัง้ แซนวิช เคร่ืองด่ืม สาหร่ายทอดกรอบและ

อาหารแช่แข็งท่ีเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าในทกุโอกาส 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 156 สาขาทัว่กรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวดั อาทิ เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และ

ภเูก็ต (จํานวน 154 สาขาท่ีดําเนินการโดยบริษัทและอีก 2 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในภเูก็ต) 
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2. ธุรกจิเคร่ืองด่ืม 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมตา่ง ๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง

1000 ml 500 ml 380 ml 360 ml 400 ml 250 ml 320 ml 

นํ้าผึ้งผสมมะนาว X X X X X X

ข้าวญี่ปุ่น X X X X

รสดั้งเดิม X X X

คิคุชะ เก๊กฮวย X X X X X

สตรอเบอร์รี่ X

โกจิ เบอรี่ X

พีช X

สูตรไม่มีนํ้าตาล X

ชาดําผสมมะนาว X X X X

นํ้าผึ้งผสมมะนาว X

รสต้นตํารับ X

ชาดําผสมมะนาว X

ไบร์ทเทน X

เบิร์นน X

เฟซฟิตต์ X

สมูท X

เอสเปรชโซ่ X

อะมิโน พลัส

ขวดพลาสติก

ชาคูลล์ซ่า

ชาเขียว

รสชาติเครื่องดื่ม

 

3. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1 ธุรกิจเครื่องดื่ม   บริษัท และ

  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

6,353 54% 5,527 57% 5,109 58%

2 ธุรกิจร้านอาหาร   บริษัท และ 

  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

5,349 46% 4,150 43% 3,657 42%

11,702 100% 9,677 100% 8,766 100%รวม

รายได้แยกตามประเภท

ธุรกิจ
ดําเนินการโดย

งบการเงินรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553
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4. เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาประมาณปีละ 50 สาขา และจะเน้นเปิดร้านชาบูชิ ซึ่งกําลังได้รับ

ความนิยมสูง เพ่ือให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวดัท่ีมีศกัยภาพ และมี

กําลงัซือ้สงู 

สําหรับเป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 2556 นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาความ

เป็นผู้ นําในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้ในและ

ต่างประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะเพ่ิมสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใหม่ ๆ เพ่ือให้

บริษัทฯ มีแหลง่ของรายได้เพ่ิมหลายทางมากย่ิงขึน้ 

ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินค้า โออิชิ กรีนที จําหน่ายได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน 

สาธารณรัฐเช็ก อิหร่าน รัสเซีย อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค 

บาร์เบโดส ฮังการี เนเธอร์แลนด์ และในปี 2556 บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าขยายการส่งออกเคร่ืองด่ืม 

โออิชิ และอาหารแช่แข็งไปยงัตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศโดยผ่านเครือข่ายของบริษัท อินเตอร์ 

เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมิเตด็ และบริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ ลิมิเตด็ 

17. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา 

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายในปี 2555             

ซึง่สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และย่อยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi International Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี พีดี 11 จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท กฤตยบญุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั (เดิมช่ือ

บริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 
ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมคลงั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมโชค จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมกิจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมพลงั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมนคร จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุาทิพย์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร์ร่ี (ประเทศไทย) จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อินทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท ทศภาค จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ซีฟู้ ด เบียร์การ์เด้น จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอน็.ซี.ซี.เอก็ซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป

เม้นท์ จํากดั 
ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอส.พี.เอม็อาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เฟ่ืองฟอูนนัต์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาหารเสริม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุาบางย่ีขนั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท รูเบียอตุสาหกรรม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นํายคุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นําธุรกิจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นํากิจการ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

International Beverage Holdings Ltd. ฮ่องกง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

ผู้บริหารสําคญั ไทย 

บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของกิจการ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้นี ้

รวมถงึกรรมการของกิจการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ซือ้ขายสินค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม / ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซือ้ขายสินทรัพย์ถาวร มลูคา่สทุธิทางบญัชี / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

คา่เช่ารับและคา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

คา่บริหารงาน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย อตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจกับ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลกัษณะของการทํารายการระหว่างกันโดยแบ่ง

ตามประเภทได้ดงันี ้
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รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลําดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 1,278,534 78,025 

  ยอดรวมทัง้สิน้   1,278,534 78,025 

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ลําดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้

1 บริษัท นํายคุ จํากดั กรรมการ 19,996 - 

2 บริษัท นําธุรกิจ จํากดั กรรมการ 60,677 - 

3 บริษัท นํากิจการ จํากดั กรรมการ 91,705 - 

4 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากดั กรรมการ 92,257,991 - 

5 บริษัท กฤตยบญุ จํากดั กรรมการ 5,073,090,132 351,161,320 

6 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

กรรมการ (302,031) - 

7 บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั กรรมการ (21,064) - 

8 บริษัท ทศภาค จํากดั กรรมการ 25,363 - 

9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั กรรมการ 344,574 363,278 

10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั กรรมการ 245,173 - 

11  InterBev Malaysia Sdn. Bhd  กรรมการ 36,342,350 5,630,489 

12 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั กรรมการ 400 428 

13 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 118,220,410 50,232,721 

14 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 766,111,210 88,131,404 

15 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั กรรมการ 50,625,000 12,037,500 

  ยอดรวมทัง้สิน้   6,137,111,886 507,557,140 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลําดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 9,360,000 834,600 

  ยอดรวมทัง้สิน้   9,360,000 834,600 
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รายได้อ่ืนจากกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ จาํนวน ลูกหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั กรรมการ 334,123 - 

2 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 11,061,907 55,125 

3 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) กรรมการ - 902,306,686 

4 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั กรรมการ 1,000 - 

5 บริษัท อาหารเสริม จํากดั กรรมการ 105,060 - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   11,502,090 902,361,811 

ซือ้สินค้าจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ลักษณะ

รายการ 

ยอดซือ้ เจ้าหนี ้

การค้า 

1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั  (มหาชน) คา่ขนสง่ 414,234 - 

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 1,370,539,883 43,200,657 

3 
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 
ซือ้วตัถดิุบ 1,977,979 429,219 

4 บริษัท ป้อมกิจ  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 111,484 26,488 

5 บริษัท ป้อมคลงั  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 338,944 96,278 

6 บริษัท  ป้อมโชค  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 98,686 16,551 

7 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 87,954 18,676 

8 บริษัท  ป้อมบรูพา จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 493,338 143,544 

9 บริษัท ป้อมพลงั  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 461,211 95,192 

10 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  

(ประเทศไทย) จํากดั 

คา่วสัดุ

สิน้เปลือง 

27,452,039 - 

11 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 561,393 - 

12 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ซือ้วตัถดิุบ 15,494,922 1,677,616 

13 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั ซือ้สินค้า 101,522,447 12,873,965 

14 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ซือ้วตัถดิุบ 29,791,494 6,034,720 

  ยอดรวมทัง้สิน้   1,549,346,008 64,612,906 

 

- 19 - 

 



 

ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 383,531 - 

2 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) รถยกไฟฟ้า 1,521,140 - 

3 บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) เคร่ืองจกัรท่ีอยู่ท่ีโรงงาน 45,000,000 - 

4 บริษัท ทีซซีี พีดี 11 จํากดั อปุกรณ์ร้านอาหาร 20,000 - 

5 บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั เคร่ืองใช้สํานกังาน 24,000 - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   46,948,671 - 

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั 
คา่เช่าท่ีดินท่ีอําเภอ 

วงัมว่ง  จงัหวดัสระบรีุ 
17,500,000 - 

2 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั 
พนัธ์ทิพย์งามวงศ์วาน 

เชียงใหม,่ เอกมยั, สยาม 
5,444,751 625,518 

3 บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ 
คา่เช่าท่ีดินท่ี อําเภอบ้านบงึ  

จงัหวดัชลบรีุ 
1,550,000 - 

4 บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั บฟุเฟต์ บางโพ 980,960 - 

5 บริษัท ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น จํากดั คา่บริการพืน้ท่ีสยาม 361,000 - 

6 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน 

จํากดั 

Asiatique 1,383,510 197,613 

7 บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั Park venture 2,375,964 2,585,402 

  ยอดรวมทัง้สิน้   29,596,185 3,408,533 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

สง่เสริมการขาย 35,439,948 210,750,824 

2 บริษัท ป้อมกิจ จํากดั สง่เสริมการขาย - 7,540,616 

3 บริษัท ป้อมคลงั จํากดั สง่เสริมการขาย -- 3,893,258 

4 บริษัท ป้อมโชค จํากดั สง่เสริมการขาย - 5,196,646 
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ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

5 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั สง่เสริมการขาย - 6,657,492 

6 บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั สง่เสริมการขาย - 6,369,011 

7 บริษัท ป้อมพลงั จํากดั สง่เสริมการขาย - 9,638,641 

8 บริษัท ป้อมนคร จํากดั สง่เสริมการขาย - 3,856,997 

9 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั สง่เสริมการขาย - 9,494,623 

10 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย - 18,801,515 

  ยอดรวมทัง้สิน้   35,439,948 282,199,623 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนซือ้จากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท แสงโสม จํากดั คา่พาหนะ 42,521 - 

2 
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 
คา่แรกเข้า (1,040,510) - 

3 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) คา่ขนสง่ - 428,835 

4 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั คา่บริการ 121,671 23,786 

5 บริษัท ทศภาค จํากดั เงินสนบัสนนุ 1,020,000 - 

6 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั คา่อบรม 479,800 32,956 

7 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั คา่ขนสง่ 8,694,652 2,004,680 

8 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั คา่วสัด ุ 7,000 - 

9 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั คา่โฆษณา 561,392 37,900 

10 บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จํากดั คา่ท่ีจอดรถ 37,500 6,688 

11 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั คา่เช่ารถ 2,417,616 121,295 

12 บริษัท  ที.ซี.ซ.ี เทคโนโลยี จํากดั 
คา่เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 
4,810,560 2,281,411 

13 บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย 126,899 32,082,276 

14 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เบีย้ประกนัจ่าย 11,058,261 1,847,959 

15 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต  จํากดั (มหาชน) เบีย้ประกนัจ่าย 734,735 - 

16 บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั สาธารณปูโภค 3,330,946 277,637 

17 บริษัท ทีซซีี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จํากดั คา่ท่ีพกั 13,832 - 
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ลําดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

18 บริษัท ทีซซีี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั คา่จดัเลีย้ง 103,908 - 

19 บริษัท  เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล  จํากดั คา่บริการอ่ืน ๆ 500,000 - 

20 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั สาธารณปูโภค 4,170,694 347,994 

21 บริษัท  ทีซีซี พีดี 11 จํากดั คา่บริการ 105,000 - 

22 บริษัท ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น จํากดั สาธารณปูโภค 782,494 - 

23 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จํากดั สาธารณปูโภค 1,691,001 198,315 

24 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากดั คา่บริการ 68,400 - 

25 บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั สาธารณปูโภค 348,595 298,133 

 
ยอดรวมทัง้สิน้ 

 
40,186,967 39,989,865 

ทัง้นี ้รายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจการค้าปกติ ท่ีมีตามลกัษณะธุรกิจ

การค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  
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18. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2554 และ 2553 

หน่วย : พนับาท 

2555 2554 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,650            56,018           309,403         

ลูกหนี�การค้า 709,316          502,415         606,482         

สินค้าคงเหลือ 309,605          225,165         495,780         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,062,972       1,467,483      86,957           

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,175,543      2,251,081      1,498,622      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10,160            12,160           12,160           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 4,741,703       3,130,070      2,966,079      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33,140            35,809           46,708           

สิทธิการเช่า 72,626            82,318           91,995           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 226,853          207,359         167,326         

รวมสินทรัพย์ 7,260,025      5,718,797      4,782,890      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 1,836,000       581,000         -                

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - 600,000 - 

เจ้าหนี�การค้า 932,942          643,497         795,541         

เจ้าหนี�อื�น 927,923          649,913         -                

เจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ 323,113          191,995         288,084         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 60,950            81,296           390,285         

หนี�สินหมุนเวียน 4,080,928      2,747,701      1,473,910      

รายได้รอตัดบัญชี 263                 516                785                

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 40,892            26,699           -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                 -                600,000         

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 16,748            39,035           26,531           

รวมหนี�สิน 4,138,831      2,813,951      2,101,226      

ทุนจดทะเบียน 375,000          375,000         375,000         

ทุนชําระแล้ว 375,000          375,000         375,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 609,402          609,402         609,402         

สํารองตามกฎหมาย 37,500            37,500           37,500           

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 2,099,292       1,882,944      1,659,762      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,121,194      2,904,846      2,681,664      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,260,025      5,718,797      4,782,890      

งบการเงินรวม

รายการ
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

งบกําไรขาดทนุสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2554 และ 2553 

หน่วย : พนับาท 

2555 2554 2553

รายได้จากการขาย 11,634,397     9,501,115        8,733,048     

รายได้อื�น 67,893            176,320           33,370          

รายได้รวม 11,702,290     9,677,435        8,766,418     

ต้นทุนขายและบริการ 8,030,593       6,558,018        5,900,201     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,998,010       2,245,214        1,809,180     

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 673,687          874,203           1,057,037     

ต้นทุนทางการเงิน 45,647            15,683             

ภาษีเงินได้ (25,793)           50,393             82,469          

กําไรสุทธิ 653,833          808,127           974,568        

จํานวนหุ้น(พันหุ้น) 187,500          187,500           187,500        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

รายการ

งบการเงินรวม

3.49 4.31 5.20

 

งบกระแสเงินสดสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2554 และ 2553 

หนว่ย : พนับาท 

2555 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,615,591     1,310,700    1,201,310    

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน (1,756,052)   (1,529,950)  (1,382,797)  

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 178,097        (34,135)       (67,500)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ 37,636          (253,385)     (248,987)     

รายการ

งบการเงินรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 

2555 2554 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.53 0.82 1.02

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.20 0.20 0.62

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.47 0.63 0.92

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.42 9.68 8.51

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 35.02 37.72 42.87

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 30.03 18.19 16.84

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.15 20.06 21.67

  อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 10.19 9.11 8.28

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 35.83 40.05 44.06

  วงจรเงินสด 11.35 17.74 20.49

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรขั้นต้น (%) 30.98% 30.98% 32.44%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.21% 7.35% 11.72%

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 247.10% 163.33% 123.27%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 5.62% 8.51% 11.16%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.70% 28.93% 38.86%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.08% 15.39% 23.61%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 16.61% 26.51% 42.36%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.79 1.81 2.12

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.33 0.97 0.78

  อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.41 0.22

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 63.09% 51.04% 59.44%

รายการ งบการเงินรวม
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

รายได้ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 11,634 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 22.5% จากของ 

ปีก่อนท่ีมีรายได้จากการขายรวม 9,501 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจํานวน 5,320 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 45.7% จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 6,314 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 54.3% จากรายได้จากการขายรวม ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายเม่ือเทียบกบัของปีก่อน

มาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 28.6% และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืม 17.7%   

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 เท่ากบั 8,031 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายรวมตอ่รายได้

จากการขายรวมท่ี 69% ซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทุนขายรวมของปีก่อนเท่ากบั 6,558 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69% 

ของรายได้จากการขายรวม 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายปี 2555 และปี 2554 เท่ากบั 1,376 ล้านบาท และ 1,024 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายปี  2555 เท่ากับ  11.8% ซึ่งสูงกว่าของ 

ปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 10.8% เน่ืองมาจากการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้อัตรา 

การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2555 และปี 2554 เท่ากบั 1,579 ล้านบาท และ 1,105 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 474 ล้านบาท เน่ืองจากการเปิดสาขาร้านอาหารท่ีเพ่ิมขึน้  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

กําไรสทุธิรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2555 เท่ากบั 653.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิต่อยอดขาย

เท่ากบั 5.6% และเม่ือเทียบกบัของปีก่อนซึง่มีกําไรสทุธิ 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 8.5% ของ

รายได้จากการขายกําไรสทุธิรวมลดลง 19.1%  
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บริษัทฯ  ขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในฉบับนีถู้กต้องและครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด          

หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญัอนัอาจทําให้ผู้ อ่ืนหรือผู้ ถือหุ้นเสียหาย 

 

 

 

 

 

                                     ................................................... 

                                            (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช) 

                                                                                                                    เลขานกุารบริษัท 

 



ภาคผนวก 

 
 

ข้อมูลสรุปราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัยพ์สินอิสระ 

1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํกัด 

 



 

 2. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกัด 
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