สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

29 มีนาคม 2556
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เรื่ อง

สารสนเทศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“ บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2556 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบในการเข้ าทํารายการเกี่ ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด
(“โออิชิ เทรดดิง้ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ กับ บริ ษัท อุตสาหกรรมนํา้ ตาลชลบุรี จํากัด (“อุตสาหกรรม
นํ า้ ตาลชลบุรี”) ซึ่ง เป็ นนิ ติบุคคลที่ มีก ลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกันกับบริ ษัทฯ ในการซือ้ ที่ ดินเนื อ้ ที่ รวม
182-2-19 ไร่ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตํ าบลหนองชาก อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1150
เลขที่ดิน 22 หน้ าสํารวจ 38 ซึง่ ปั จจุบนั โออิชิ เทรดดิ ้ง ได้ เช่าจากอุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี สําหรับโครงการก่อสร้ าง
อาคารโรงงานและติดตังระบบของครั
้
วกลางใหม่ (“โครงการครั วกลางใหม่”) เป็ นระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ จํานวน 310,000 บาทต่อเดือน
รวมมูลค่าตลอดอายุสญ
ั ญาจํานวน 7,440,000 บาท นัน้
โดยต่อมา ในวันที่ 21 มกราคม 2556 อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี ได้ มีหนังสือเสนอขายที่ดินดังกล่าวแบบ
ยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็ นไร่ ละ 800,000 บาท หรื อตารางวาละ 2,000 บาท และโออิชิ
เทรดดิ ้งประสงค์ซื ้อที่ดินดังกล่าวสําหรับโครงการครัวกลางใหม่ของโออิชิ เทรดดิ ้ง โดยเมื่อคํานวณขนาดรายการ
แล้ วมีมลู ค่าคิดเป็ น 4.73% ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ หรื อ NTA ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (NTA=
3,088,054,266 บาท) ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึง่ ถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน อันต้ องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ มี
ส่วนได้ เ สี ย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ ารายการที่
เกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัท
จดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 อีกทัง้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพี่ อให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ เพี่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการด้ วย โดยรายการดังกล่าวสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ (วันทําสัญญา)
โออิชิ เทรดดิ ้ง จะเข้ าทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ ดินกับอุตสาหกรรมนํา้ ตาลชลบุรี ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้ องระหว่างโออิชิ เทรดดิ ้ง กับอุตสาหกรรมนํ ้าตาล
ชลบุรี สิ ้นสุดลงทันทีในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื ้อขาย
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ขาย :
ผู้ซื ้อ :

บริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี จํากัด
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ

3. รายชื่อและสัดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 มีดังนี ้
ลําดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

3.

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

149,360,199

79.66

10,537,192

5.62

DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD

9,000,000

4.80

4.

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

4,678,700

2.49

5.

นายทวีรัช ปรุ งพัฒนสกุล

1,947,000

1.04

6.

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

1,722,400

0.92

7.

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

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.

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร

390,000

0.21

11.

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

7,051,909

3.76

187,500,000

100

รวม
-2-

4. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการทังหมดจํ
้
านวน 12 คน ดังนี ้
1. นายณรงค์

ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายแมทธิว

กิจโอธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

4. นายสิทธิชยั

ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

5. นายอวยชัย

ตันทโอภาส

กรรมการ

6. นายพิษณุ

วิเชียรสรรค์

กรรมการ

7. นายปณต

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

8. นางสุรีย์พร

ประดิษฐ์ ทศั นีย์

กรรมการ

9. นายวิกรม

คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ

10. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ

11. นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

12. นายประสิทธิ์

โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ กรรมการลําดับที่ 1-8 เป็ นกรรมการตัวแทนจากบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรื อ
ไทยเบฟ
กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรั บรองบริษัท เป็ นดังนี ้
“กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คัญ ของบริ ษั ท ยกเว้ น นายวิ ก รม
คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุ งธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”
คณะผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หาร จํานวน 16 คน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายแมทธิว
นายไพบูลย์
นายไพศาล
นายอนิรุทธิ์

กิจโอธาน
คุจารี วณิช
อ่าวสถาพร
มหธร

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ-สายงานธุรกิจอาหาร
รองกรรมการผู้ จั ด การ-ฝ่ ายขายและการตลาดธุ ร กิ จ
เครื่ องดื่ม
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายสงวน
พงษ์ หว่าน
นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล
นายธานี
พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์
นายสุธี
ธรรมสิทธิ์บรู ณ์
นางสาวธัชนันท์ มาโนชนฤมล
นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์
นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง
นายนิรุธ
ศรี พวาทกุล
นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์
นายชนาวุฒิ นาคเวก
นายกิตติ
อนุตรเศษฐ
นางชนกกานต์ โยธาประเสริ ฐ

ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การทัว่ ไปโรงงาน
ผู้อํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายขาย สายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ และ อุตสาหกรรมนํ า้ ตาลชลบุรี มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มสิริวฒ
ั นภักดี ซึ่ง
ประกอบด้ วยนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กลุ่มตระกูลสิริวัฒนภักดี
บริษัท แพลนทิออน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด*
นายเจริญ สิริวฒั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวฒั นภักดี

49.0%
25.5%
25.5%

นายเจริญ สิริวฒั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒั นภักดี ถือหุ้นในบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดยอ้ อม ร้ อยละ 65.89 ของจํานวนหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทัง้ หมด โดยถือผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ บริษัท สิริวนา
จํากัด จํานวนร้ อยละ 45.27 Maxtop Management Corp. ร้ อยละ 17.23
Risen Mark Enterprise Ltd. ร้ อยละ 3.32 และ Golden Capital (Singapore)
Ltd. ร้ อยละ 0.06 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

บริษัท พรรณธิอร จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

99.94%
บริษัท คริสตอลลา จํากัด

89.26%
79.66%**
51.43%

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

48.31%

99.99%

บริหมายเหตุ
ษัท อุตสาหกรรมนํา้ ตาลชลบุรี จํากัด

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด
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* บริ ษัท แพลนทิ ออน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํ ากัด เป็ นบริ ษัทที่ จดทะเบี ยนที่ หมู่เกาะบริ ติชเวอร์ จิน มี
นายเจริ ญ สิ ริ วัฒ นภัก ดี และ คุณ หญิ ง วรรณา สิ ริ วัฒ นภัก ดี ถื อหุ้ น ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 50
ตามลําดับ
**
ข้ อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556
อนึง่ บริ ษัทฯ และอุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรีไม่มีกรรมการร่ วมกัน
6.

บุคคลที่มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมไม่ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
สําหรั บวาระนีใ้ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมตั ิรายการนี ้ ตามข้ อมูลทะเบียนหุ้น ณ
วันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้ แก่
รายชื่อ

จํานวนหุ้นที่ถือ

%

1. บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

149,360,199

79.66

2. นางอาภาสมร มหธร

3,100

ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่กลุม่ เดียวกับ
อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี

ภรรยานายอนิรุทธิ์ มหธร
0.001 รองกรรมการผู้จดั การ ซึง่ เป็ น
ผู้บริ หารตัวแทนไทยเบฟ

7. มูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 146,038,000 บาท หรื อคิดเป็ นไร่ ละ 800,000 บาท หรื อตารางวาละ
2,000 บาท โดยโออิชิ เทรดดิ ้ง และอุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรีตกลงร่ วมกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การจดทะเบี ยนสิทธิ และนิ ติกรรม สําหรั บภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องตกลงต่างรั บผิ ดชอบตามหน้ าที่
ที่กฎหมายกําหนด
8. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
โออิชิ เทรดดิ ้ง จะชําระราคาค่าที่ดินในคราวเดียวให้ แก่ผ้ ูขายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่
ซื ้อขาย ด้ วยเงินทุนหมุนเวียนของโออิชิ เทรดดิ ้ง

-5-

9. ประเภทของรายการ
9.1 รายการเกี่ยวโยงกัน
รายการนีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการแล้ วมีมูลค่าคิดเป็ น
4.73% ของสินทรั พ ย์ ที่มีตัวตนสุทธิ หรื อ NTA ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(NTA= 3,088,054,266 บาท) ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึง่ ถือเป็ นรายการ
ระดับสําคัญมาก อันต้ องขออนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ ย วโยงกัน และประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูล และ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
นอกจากนี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ได้ อนุ มัติ แ ต่ ง ตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ท เนอร์ จํ า กัด เป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการต่อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษัท ฯ เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารทํ ารายการด้ วย
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้)
9.2 รายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
รายการนี ้ ยังถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินแต่เมื่อคํานวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือ มูลค่าของขนาดรายการเทียบมูลค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ
มีมูลค่ารายการประมาณร้ อยละ 2.01 ซึ่งน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่าสินทรั พย์ รวมของ
บริ ษัทฯ (สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 = 7,260,024,962 บาท) จึงไม่
เข้ าเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ ตามหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547
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10. เหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการ
•

ลดความเสี่ยงจากการสิ ้นสุดสัญญาเช่าในอนาคต รวมถึง การเพิ่มค่าเช่าและค่าบริ การ อันอาจ
ส่งผลให้ โออิชิ เทรดดิ ้งไม่สามารถดําเนินงานโครงการครัวกลางใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องตามแผนที่
วางไว้ ประกอบกับค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในการรื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ

•

ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ที่ดินในทําเลที่มีศกั ยภาพ ไม่อยู่ในพื ้นที่ประสบปั ญหาอุทกภัย และตังอยู
้ ่ใกล้
กับผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ของบริ ษัทฯ

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ ความเห็นชอบการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว อันได้ แก่
1. นายณรงค์
2. นายฐาปน
3. นายสิทธิชยั
4. นายอวยชัย
5. นายพิษณุ
6. นายปณต
7. นางสุรีย์พร
8. นายแมทธิว

ชื่อ
ศรี สอ้ าน
สิริวฒ
ั นภักดี
ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์
สิริวฒ
ั นภักดี
ประดิษฐ์ ทศั นีย์
กิจโอธาน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าการซือ้ ที่ ดิน ในครั ง้ นี ส้ ่งผลดีต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ตามที่ได้ กล่าวถึงในข้ อ 10. รวมถึงเป็ นรายการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม ตลอดจนไม่ก่อให้ เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ กล่าวคือ ราคาซื ้อขายอยู่ในช่วงราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ 2 รายคือ
บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด และบริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ที่
ประเมินไว้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในราคา 149.69 ล้ านบาท และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ในราคา 146 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ สองรายใช้ วิธีการประเมินโดย
การเปรี ยบเทียบราคาตลาด รวมถึง ทังสองบริ
้
ษัทเป็ นผู้ประเมินอิสระซึง่ อยู่ในรายชื่อบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าเห็นชอบกับวิธีการประเมินราคาที่ดิน และการพิจารณาความเหมาะสมของราคา
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ที่ดินของผู้ประเมินราคาอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่พิจารณาเปรี ยบเทียบจากราคาตลาด
ซึง่ เป็ นวิธีที่มีความเหมาะสม และสะท้ อนราคาที่ดินที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ดังนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 พิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อไป
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี14. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การทํารายการ
1.

คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
2.

การถือหุ้นและความสัมพันธ์ ความยินยอมของที่ปรึกษา
ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ทางการเงินอิสระ
อิสระกับบริษัทฯ
ให้ เผยแพร่ ความเห็น
-ไม่มี-

ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

28 มีนาคม 2556

คุณสมบัตขิ องผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระ

การถือหุ้นและความสัมพันธ์
ความยินยอมของ
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน
อิสระกับบริษัทฯ
อิสระให้ เผยแพร่ ความเห็น

วันที่ประเมิน

บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์
ฟิ ลลิปส์ จํากัด

-ไม่มี-

ยินยอม

1 กุมภาพันธ์ 2556

บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด

-ไม่มี-

ยินยอม

8 กุมภาพันธ์ 2556

15. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่ างมีนัยสําคัญ
- ไม่ มี –
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16. ข้ อมูลและการดําเนินธุรกิจของบริษัท
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ ชื่อ บริ ษัท โออิชิ เรสเตอร์ รอง จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจร้ านอาหารญี่ ปุ่น โดยในวันที่ 9 กันยายน 2542 ได้ เปิ ดดําเนินการร้ านอาหาร
ญี่ปนุ่ โออิชิ แบบบุฟเฟ่ ต์ ภายใต้ ชื่อ "OISHI" หรื อ "โออิชิ" และได้ เริ่ มผลิตและจําหน่ายชาเขียว
โออิชิ ในปี 2546 ต่อมา บริ ษัทฯ ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดย ไทยเบฟ ได้ เข้ าเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 43.90 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ น
ร้ อยละ 89.93 ภายหลังเสร็ จสิ ้นการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั้
จการ และในปั จจุบัน
ไทยเบฟมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 79.66
รวมถึง บริ ษัทฯ ยังมีพฒ
ั นาการสําคัญของธุรกิจในกลุม่ บริ ษัทจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่สําคัญดังนี ้
ปี 2542
ปี 2544
ปี 2545

•
•
•

ปี 2546

•

ปี 2547

•
•

ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

•
•
•
•
•
•
•
•

วันที่ 9 กันยายน 2542 เปิ ดดําเนินการร้ านอาหารญี่ปนุ่ โออิชิ
เปิ ดให้ บริ การร้ านบะหมี่ญี่ปนภายใต้
ุ่
ชื่อ โออิชิ ราเมน
เปิ ดบริ การร้ านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่บริ การทังข้
้ าวปั น้ หน้ าต่างๆ
และสุกี ้หม้ อไฟญี่ปนุ่ ภายใต้ ชื่อ ชาบูชิ
เปิ ดดํ าเนิ น การครั วกลางแห่ ง ใหม่ที่ โรงงานนวนคร หน่ วยผลิ ต อาหารและ
เครื่ องดื่ม เพื่อสนับสนุนการขายภายในร้ านค้ าของบริ ษัท
เริ่ มการผลิตเครื่ องดื่มชาเขียวออกสูต่ ลาดภายใต้ ชื่อ โออิชิ กรี นที
วันที่ 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
เปิ ดบริ การ โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บฟุ เฟต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
เริ่ มผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มนํ ้าผลไม้ ผสมอะมิโนภายใต้ ชื่อ อะมิโน โอเค
เปิ ดดําเนินการโรงงานอมตะนคร
ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้ อมดื่มภายใต้ ชื่อ คอฟฟิ โอ
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
เปิ ดให้ บ ริ ก ารร้ านอาหารอุด้ งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์ จ ากประเทศ
ญี่ปนุ่
ปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็ น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ทางการตลาดและจุดขายใหม่ทงหมด
ั้
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ปี 2553

•
•
•

ปี 2554

•
•
•
•
•
•
•
•

ปี 2555

ออกเครื่ องดื่มรสชาติใหม่ Goji Berry
ซื ้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนวนคร ทําให้ มีพื ้นที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 61.5 ไร่
ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิ่ มสําหรั บสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling
และ UHT
ออกเครื่ องดื่มชาเขียวผสมนํ ้าผลไม้ Fruito
ออกเครื่ องดื่มชาเขียวกระป๋ องผสมโซดาเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย
เปิ ดร้ านอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟต์ปิง้ ย่างในสไตล์ญี่ปนุ่
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ ายทอดกรอบ “โอโนริ ”
ออกเครื่ องดื่มชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ ตนู “One Piece”
เปิ ดให้ บริ การร้ านข้ าวหน้ าสไตล์ญี่ปนุ่ “คาคาชิ”
ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้ วแบบคืนขวด

2. รายละเอียดบริษัทย่ อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตัง้
สํานักงานใหญ่

ประเภท
ธุรกิจ

1. บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด
(โออิชิ เทรดดิ ้ง)
57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ ชันที
้ ่ 19
และชันที
้ ่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

ผลิตและ
จําหน่าย
อาหารและ
เครื่ องดื่ม

ชนิด
จํานวนหุ้นที่ จํานวน
สัดส่ วน
ของ ทุนชําระแล้ ว ออกจําหน่ าย หุ้นที่ถือ การถือหุ้น
หุ้น
(หุ้น)
(หุ้น)
(%)
สามัญ 420,000,000 4,200,000 4,199,990 99.99
(บาท)

2. บริ ษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
ร้ านอาหาร สามัญ 158,000,000
(โออิชิ ราเมน)
บะหมี่ญี่ปนุ่
(บาท)
57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ ชันที
้ ่ 19
และชันที
้ ่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
3. บริ ษัท โออิชิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โฮลดิ ้ง ลิมิเต็ด (โออิชิ โฮลดิ ้ง)*
30 ห้ องเลขที่ 901-2 ซิลเวอร์ คอร์ ด
ทาวเวอร์ 1 ถนนแคนตัน
จิมซาจุ่ย เกาลูน ฮ่องกง

รองรับ
สามัญ
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ
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50,000
(เหรี ยญ
ฮ่องกง)

1,580,000 1,579,994

50,000

50,000

99.99

100

หมายเหตุ
* โออิ ชิ โฮลดิ้ ง ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ง ที ่ เ ขตบริ หารพิ เ ศษฮ่ อ งกง แห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื ่ อ วัน ทื ่
21 พฤษภาคม 2555
3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อย
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้ แก่
1. ธุรกิจร้ านอาหารญี่ปุ่น มีทงั ้ หมด 9แบรนด์ ดังนี ้
1)

โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)
โออิชิ แกรนด์ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ด้ วยบรรยากาศบุฟเฟต์หรู รายการ
อาหารที่ หลากหลายและหารั บประทานได้ ยาก เปิ ดให้ บริ การทัง้ วัน จํ ากัดเวลาใน
การรับประทานไว้ ที่ 3 ชัว่ โมง ในราคาปั จจุบนั ท่านละ 699 บาท

2)

โออิชิ บุฟเฟต์ (17 สาขา)
โออิ ชิ บุ ฟ เฟต์ ให้ บ ริ ก ารอาหารญี่ ปุ่ น เปิ ดให้ บ ริ ก ารตลอดทัง้ วัน แบบไม่ มี ร อบ
การให้ บริ การ แต่จํากัดระยะเวลาการรับประทานไว้ ที่ 1 ชัว่ โมง 45 นาที ในราคาปั จจุบนั
ท่านละ 499บาท

3)

ชาบูชิ (68 สาขา)
ชาบูชิ ให้ บริ การร้ านอาหารบุฟเฟต์ที่ลําเลียงมาด้ วยระบบสายพานให้ ลกู ค้ าเลือกบริ โภค
โดยไม่จํากัดจํานวนในราคาย่อมเยา ทังนี
้ ้ ชาบูชิ เน้ นการให้ บริ การอาหารซึง่ เป็ นที่นิยม
ของชาวเอเชี ย 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ สุกี ห้ ม้ อไฟญี่ ปุ่ น (ชาบู -ชาบู) และข้ า วปั น้ และข้ า วห่ อ
สาหร่ า ยหน้ าต่ า งๆ (ซู ชิ ) โดยเปิ ดให้ บริ ก ารตลอดทั ง้ วั น และจํ า กั ด ระยะเวลา
การรับประทานไว้ ที่ 1 ชัว่ โมง 15 นาที ในราคาปั จจุบนั ท่านละ 319บาท

4)

โออิชิ ราเมน (42 สาขา)
ธุรกิจร้ านบะหมี่ญี่ปุ่นประเภทเส้ นราเมนที่มีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้ น และสูตรปรุ ง
นํ ้าซุปซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้ มข้ น และปรุ งขึ ้นเพื่อให้ ถูกปากคนไทย ทังเมนู
้ ญี่ปุ่น
และเมนูรสจัดแบบไทยที่มีให้ เลือกหลายรายการ
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5)

โออิชิ เดลิเวอรี่ (7สาขา)
บริ ก ารจัด ส่ ง อาหารญี่ ปุ่ นถึ ง บ้ า นที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 1773 ในพื น้ ที่ บ ริ ก าร
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑลและกว่า 12 จังหวัดทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ เวลา 10.00 - 21.00
น. คิดค่าบริ การจัดส่งครั ง้ ละ 30 บาท เพื่ อเพิ่ มความสะดวกสบายแก่ลูกค้ า สามารถ
ชําระด้ วยบัตรเครดิตได้ เมื่อสัง่ อาหารขันตํ
้ ่ามูลค่า 500 บาท

6)

Kazokutei (9 สาขา)
เป็ นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่บริ ษัทฯ นําเข้ ามาจากประเทศญี่ ปุ่น เป็ นร้ านอาหารอุด้ง
และโซบะเก่าแก่ดงเดิ
ั ้ มของชาวโอซากามากว่า 60 ปี ด้ วยความโดดเด่นในด้ านสูตรลับ
ของการทํ าเส้ นอุด้งและโซบะที่ สดใหม่ทุกวัน ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอร่ อ ย
จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ประจําร้ าน

7)

Nikuya (6 สาขา)
เป็ นร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ยากินิกุ ปิ ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้ บริ การด้ วยวัตถุดิบคุณภาพดี ใน
ราคาปั จจุบนั ท่านละ 479บาท

8)

Kakashi (5 สาขา)
ร้ านข้ าวหน้ าสไตล์ญี่ปุ่นที่พิถีพิถนั ในทุกรายละเอียด ด้ วยเมนูมากมายที่คดั สรรมาจาก
ทัว่ เกาะญี่ปนุ่ ให้ คณ
ุ ได้ อร่ อยกับข้ าวหน้ าร้ อน ๆ พร้ อมเสิร์ฟทันใจ ในเวลาราคาประหยัด

9)

Snack Shop (1 สาขา)
คีออสจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ในเครื อโออิชิทงั ้ แซนวิช เครื่ องดื่ม สาหร่ ายทอดกรอบและ
อาหารแช่แข็งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ลกู ค้ าในทุกโอกาส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีสาขาร้ านอาหารรวมทังสิ
้ ้น 156 สาขาทัว่ กรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และ
ภูเก็ต (จํานวน 154 สาขาที่ดําเนินการโดยบริ ษัทและอีก 2 สาขาเป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ในภูเก็ต)
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2. ธุรกิจเครื่ องดื่ม
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มต่าง ๆ และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี ้
เครื่องดื่ม

รสชาติ

1000 ml

ขวดพลาสติก
500 ml
380 ml

360 ml

ขวดแก้ว
400 ml

กล่อง
250 ml

กระป๋อง
320 ml

X

X

X

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

X

X

ข้าวญี่ปุ่น

X

X

X

X

X

X

X

X

X

รสดั้งเดิม
คิคุชะ เก๊กฮวย

X

X

X

X

ชาเขียว สตรอเบอร์รี่

X

โกจิ เบอรี่

X

พีช

X

สูตรไม่มีนํ้าตาล

X

ชาดําผสมมะนาว

X

X

X

X

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

X

ชาคูลล์ซ่า รสต้นตํารับ

X

ชาดําผสมมะนาว

อะมิโน พลัส

3.

X

ไบร์ทเทน

X

เบิร์นน

X

เฟซฟิตต์

X

สมูท

X

เอสเปรชโซ่

X

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
6,353 54% 5,527 57% 5,109 58%

ดําเนินการโดย

1

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัท และ
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

2

ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท และ
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
รวม

5,349 46%

4,150 43%

3,657 42%

11,702 100% 9,677 100% 8,766 100%
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4.

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาประมาณปี ละ 50 สาขา และจะเน้ นเปิ ดร้ านชาบูชิ ซึ่งกํ าลังได้ รั บ
ความนิยมสูง เพื่อให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ให้ บริ การทั่วกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศกั ยภาพ และมี
กําลังซื ้อสูง
สําหรับเป้าหมายการเติบโตในตลาดเครื่ องดื่มในปี 2556 นัน้ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความ
เป็ นผู้ นํ า ในตลาดเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย ว พร้ อมทัง้ ขยายฐานลูก ค้ า ให้ ม ากขึ น้ กว่ า เดิ ม ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนงานที่ จะเพิ่ มสินค้ าเครื่ องดื่มเพื่ อสุขภาพใหม่ ๆ เพื่ อให้
บริ ษัทฯ มีแหล่งของรายได้ เพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ ้น
ตลาดส่ งออก
ประเทศที่ มีสิ นค้ า โออิ ชิ กรี น ที จํ าหน่ ายได้ แ ก่ ลาว กัมพูช า พม่า มาเลเซี ย เวีย ดนาม บรู ไ น
สาธารณรั ฐ เช็ ก อิ หร่ าน รั สเซีย อิส ราเอล ออสเตรเลี ย นิ วซี แ ลนด์ สวิส เซอร์ แลนด์ เดนมาร์ ค
บาร์ เบโดส ฮังการี เนเธอร์ แลนด์ และในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ตงั ้ เป้าขยายการส่งออกเครื่ องดื่ม
โออิชิ และอาหารแช่แข็งไปยังตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศโดยผ่านเครื อข่ายของบริ ษัท อินเตอร์
เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด และบริ ษัท โออิชิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง ลิมิเต็ด

17. รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมา
ลักษณะของความสัมพันธ์ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งภายในปี 2555
ซึง่ สามารถสรุ ปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตัง้ /สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษัทใหญ่และย่อยมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด

ไทย

บริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

ไทย

บริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

ฮ่องกง

บริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

Oishi International Holdings Limited
บริ ษัท ทีซซี ี พีดี 11 จํากัด

ไทย

มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
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ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตัง้ /สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท กฤตยบุญ จํากัด
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษัท ป้อมทิพย์ จํากัด)
บริ ษัท ป้อมบูรพา จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมคลัง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมโชค จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมกิจ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมเจริ ญ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมพลัง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ป้อมนคร จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท แสงโสม จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอร์ รี่ (1991) จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท สุราทิพย์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท สุรเศรษฐ์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท คอสมอส บริ วเวอร์ รี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด

ไทย

มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด

ไทย

มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษัท ทศภาค จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ซีฟ้ ดู เบียร์ การ์ เด้ น จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
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ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จัดตัง้ /สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เทพอรุ โณทัย จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท หลักชัยค้ าสุรา จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่ องดื่ม จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เฟื่ องฟูอนันต์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อาหารเสริ ม จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท สุราบางยี่ขนั จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท นอร์ ธปาร์ ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ ตคลับ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท รู เบียอุตสาหกรรม จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ทีซซี ี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ มาสเตอร์ แพลน จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท นํายุค จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท นําธุรกิจ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท นํากิจการ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์ สซิ่ง จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท ทีซซี ี ลักซ์ชรู ี โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

- 16 -

ประเทศที่
จัดตัง้ /สัญชาติ

ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

International Beverage Holdings Ltd.

ฮ่องกง

บริ ษัทย่อยทางตรงของบริ ษัทใหญ่

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.

มาเลเซีย

บริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัทใหญ่

InterBev (Singapore) Limited

สิงคโปร์

บริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัทใหญ่

ผู้บริ หารสําคัญ

ไทย

บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังนี
้ ้
รวมถึงกรรมการของกิจการ

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

ซื ้อขายสินค้ า

ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื ้อขายสินทรัพย์ถาวร

มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ คา่ ที่ปรึกษา

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าบริ หารงาน

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่าย

อัตราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยของสถาบันการเงิน

รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่น

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง สามารถสรุ ปมูลค่าและลักษณะของการทํารายการระหว่างกันโดยแบ่ง
ตามประเภทได้ ดงั นี ้
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รายการขายระหว่ างกันที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทใหญ่
ลําดับ
1

ชื่อ

ความสัมพันธ์

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ยอดรวมทัง้ สิน้

กรรมการ

ยอดขาย

ลูกหนีก้ ารค้ า

1,278,534
1,278,534

78,025
78,025

รายการขายระหว่ างกันที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ลําดับ
ชื่อ
1 บริ ษัท นํายุค จํากัด
2 บริ ษัท นําธุรกิจ จํากัด

ความสัมพันธ์
กรรมการ

ยอดขาย
19,996

ลูกหนี ้
-

กรรมการ

60,677

-

3

บริ ษัท นํากิจการ จํากัด

กรรมการ

91,705

-

4

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จํากัด

กรรมการ

92,257,991

-

5

กรรมการ

7

บริ ษัท กฤตยบุญ จํากัด
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษัท ป้อมทิพย์ จํากัด)
บริ ษัท ป้อมบูรพา จํากัด

8

6

5,073,090,132 351,161,320

กรรมการ

(302,031)

-

กรรมการ

(21,064)

-

บริ ษัท ทศภาค จํากัด

กรรมการ

25,363

-

9

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

กรรมการ

344,574

10

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด

กรรมการ

245,173

11

InterBev Malaysia Sdn. Bhd

กรรมการ

36,342,350

5,630,489

12

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

กรรมการ

400

428

13

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

118,220,410

50,232,721

14

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

766,111,210

88,131,404

15

บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จํากัด

กรรมการ

50,625,000

12,037,500

363,278
-

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

ยอดรวมทัง้ สิน้
ค่ าบริหารงานระหว่ างกันที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทใหญ่
ลําดับ
ชื่อ
1 บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ยอดรวมทัง้ สิน้
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ความสัมพันธ์
กรรมการ

จํานวน
9,360,000

เจ้ าหนี ้
834,600

9,360,000

834,600

รายได้ อ่ ืนจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ
ชื่อ
1 บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

ความสัมพันธ์
กรรมการ

จํานวน
334,123
11,061,907

ลูกหนี ้
-

2

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

3

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

4

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

กรรมการ

1,000

-

5

บริ ษัท อาหารเสริ ม จํากัด

กรรมการ

105,060

-

ยอดรวมทัง้ สิน้

55,125

- 902,306,686

11,502,090 902,361,811

ซือ้ สินค้ าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ

ชื่อ

1

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะ
รายการ
ค่าขนส่ง

2

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

ยอดซือ้
414,234

เจ้ าหนี ้
การค้ า
-

1,370,539,883 43,200,657

4

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษัท ป้อมทิพย์ จํากัด)
บริ ษัท ป้อมกิจ จํากัด

5

บริ ษัท ป้อมคลัง จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

338,944

96,278

6

บริ ษัท ป้อมโชค จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

98,686

16,551

7

บริ ษัท ป้อมเจริ ญ จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

87,954

18,676

8

บริ ษัท ป้อมบูรพา จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

493,338

143,544

9

บริ ษัท ป้อมพลัง จํากัด

ซื ้อวัตถุดิบ

461,211

95,192

10

ค่าวัสดุ
สิ ้นเปลือง
ซื ้อวัตถุดิบ

27,452,039

-

11

บริ ษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

561,393

-

12

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ซื ้อวัตถุดิบ

15,494,922

13

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

ซื ้อสินค้ า

101,522,447 12,873,965

14

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
ยอดรวมทัง้ สิน้

ซื ้อวัตถุดิบ

29,791,494 6,034,720
1,549,346,008 64,612,906

3
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ซื ้อวัตถุดิบ

1,977,979

429,219

ซื ้อวัตถุดิบ

111,484

26,488

1,677,616

ซือ้ สินทรั พย์ ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

1

บริ ษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด

2

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

3

บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

4
5

บริ ษัท ทีซซี ี พีดี 11 จํากัด
บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด
ยอดรวมทัง้ สิน้

จํานวน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

383,531

เจ้ าหนี ้
-

รถยกไฟฟ้า

1,521,140

-

เครื่ องจักรที่อยู่ที่โรงงาน

45,000,000

-

อุปกรณ์ร้านอาหาร
เครื่ องใช้ สํานักงาน

20,000
24,000
46,948,671

-

ค่ าเช่ าจ่ ายให้ บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ

ชื่อ

1

บริ ษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด

2

บริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด

3

บริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี

4

บริ ษัท สุรเศรษฐ์ จํากัด

5

บริ ษัท ซีฟ้ ดเบี
ู ยร์ การ์ เด้ น จํากัด

ค่าบริ การพื ้นที่สยาม

361,000

6

บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ มาสเตอร์ แพลน
จํากัด
บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด

Asiatique

1,383,510

7

จํานวน
ลักษณะรายการ
ค่าเช่าที่ดินที่อําเภอ
17,500,000
วังม่วง จังหวัดสระบุรี
พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน
5,444,751
เชียงใหม่, เอกมัย, สยาม
ค่าเช่าที่ดินที่ อําเภอบ้ านบึง
1,550,000
จังหวัดชลบุรี
บุฟเฟต์ บางโพ
980,960

Park venture

ยอดรวมทัง้ สิน้

เจ้ าหนี ้
625,518
197,613

2,375,964 2,585,402
29,596,185 3,408,533

ค่ าใช้ จ่ายส่ งเสริมการขายจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ
ชื่อ
ลักษณะรายการ
1 บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ส่งเสริ มการขาย
(เดิมชื่อบริ ษัท ป้อมทิพย์ จํากัด)
2 บริ ษัท ป้อมกิจ จํากัด
ส่งเสริ มการขาย

จํานวน
35,439,948

เจ้ าหนี ้

210,750,824

-

7,540,616

3

บริ ษัท ป้อมคลัง จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

--

3,893,258

4

บริ ษัท ป้อมโชค จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

-

5,196,646
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ลําดับ
ชื่อ
5 บริ ษัท ป้อมเจริ ญ จํากัด

ลักษณะรายการ
ส่งเสริ มการขาย

จํานวน
-

เจ้ าหนี ้

6,657,492

6

บริ ษัท ป้อมบูรพา จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

-

6,369,011

7

บริ ษัท ป้อมพลัง จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

-

9,638,641

8

บริ ษัท ป้อมนคร จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

-

3,856,997

9

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

ส่งเสริ มการขาย

-

9,494,623

10

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)

ส่งเสริ มการขาย

-

18,801,515

35,439,948

282,199,623

ยอดรวมทัง้ สิน้
ค่ าใช้ จ่ายอื่นซือ้ จากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ลําดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

จํานวน

เจ้ าหนี ้

1

บริ ษัท แสงโสม จํากัด

ค่าพาหนะ

42,521

-

2

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษัท ป้อมทิพย์ จํากัด)

ค่าแรกเข้ า

(1,040,510)

-

3

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

ค่าขนส่ง

-

428,835

4

บริ ษัท คอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ค่าบริ การ

121,671

23,786

5

บริ ษัท ทศภาค จํากัด

เงินสนับสนุน

1,020,000

-

6

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด

ค่าอบรม

479,800

32,956

7

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

ค่าขนส่ง

8,694,652

2,004,680

8

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด

ค่าวัสดุ

7,000

-

9

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด

ค่าโฆษณา

561,392

37,900

10

บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จํากัด

ค่าที่จอดรถ

37,500

6,688

11

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด

2,417,616

121,295

12

บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด

4,810,560

2,281,411

13

บริ ษัท เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จํากัด (มหาชน)

ค่าเช่ารถ
ค่าเครื่ องมือ/
อุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย

14

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เบี ้ยประกันจ่าย

11,058,261

1,847,959

15

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เบี ้ยประกันจ่าย

734,735

-

16

บริ ษัท สุรเศรษฐ์ จํากัด

สาธารณูปโภค

3,330,946

277,637

17

บริ ษัท ทีซซี ี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จํากัด

13,832

-

- 21 -

ค่าที่พกั

126,899 32,082,276

ลําดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

18

บริ ษัท ทีซซี ี ลักซ์ชรู ี โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

ค่าจัดเลี ้ยง

103,908

-

19

บริ ษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ค่าบริ การอื่น ๆ

500,000

-

20

บริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด

สาธารณูปโภค

4,170,694

347,994

21

บริ ษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด

ค่าบริ การ

105,000

-

22

บริ ษัท ซีฟ้ ดเบี
ู ยร์ การ์ เด้ น จํากัด

สาธารณูปโภค

782,494

-

23

บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ มาสเตอร์ แพลน จํากัด

สาธารณูปโภค

1,691,001

198,315

24

บริ ษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์ สซิ่ง จํากัด

ค่าบริ การ

68,400

-

25

บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด

สาธารณูปโภค

348,595

298,133

ยอดรวมทัง้ สิน้

จํานวน

เจ้ าหนี ้

40,186,967 39,989,865

ทัง้ นี ้ รายการระหว่างกันของบริ ษัทเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจการค้ าปกติ ที่มีตามลักษณะธุรกิ จ
การค้ าปกติทวั่ ไป และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
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18. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท
2555
93,650
709,316
309,605
1,062,972
2,175,543
10,160
4,741,703
33,140
72,626
226,853
7,260,025
1,836,000
932,942
927,923
323,113
60,950
4,080,928
263
40,892
16,748
4,138,831
375,000
375,000
609,402
37,500
2,099,292
3,121,194
7,260,025

รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินหมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินรวม
2554
56,018
502,415
225,165
1,467,483
2,251,081
12,160
3,130,070
35,809
82,318
207,359
5,718,797
581,000
600,000
643,497
649,913
191,995
81,296
2,747,701
516
26,699
39,035
2,813,951
375,000
375,000
609,402
37,500
1,882,944
2,904,846
5,718,797

2553
309,403
606,482
495,780
86,957
1,498,622
12,160
2,966,079
46,708
91,995
167,326
4,782,890
795,541
288,084
390,285
1,473,910
785
600,000
26,531
2,101,226
375,000
375,000
609,402
37,500
1,659,762
2,681,664
4,782,890

ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ
งบกําไรขาดทุนสําหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2555
2554
2553
11,634,397
9,501,115
8,733,048
67,893
176,320
33,370
11,702,290
9,677,435
8,766,418
8,030,593
6,558,018
5,900,201
2,998,010
2,245,214
1,809,180
673,687
874,203
1,057,037
45,647
15,683
(25,793)
50,393
82,469
653,833
808,127
974,568
187,500
187,500
187,500
3.49
4.31
5.20

รายการ

รายได้จากการขาย
รายได้อื�น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
จํานวนหุ้น(พันหุ้น)
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

งบกระแสเงินสดสําหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
หน่วย : พันบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ
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2555
1,615,591
(1,756,052)
178,097
37,636

งบการเงินรวม
2554
2553
1,310,700 1,201,310
(1,529,950) (1,382,797)
(34,135)
(67,500)
(253,385) (248,987)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
รายการ

งบการเงินรวม
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

30.98%

30.98%

32.44%

5.21%

7.35%

11.72%

247.10%

163.33%

123.27%

5.62%

8.51%

11.16%

21.70%

28.93%

38.86%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

10.08%

15.39%

23.61%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

16.61%

26.51%

42.36%

1.79

1.81

2.12

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.33

0.97

0.78

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.59

0.41

0.22

63.09%

51.04%

59.44%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
รายได้
ในปี 2555 บริ ษัท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขายรวมทัง้ สิ น้ 11,634 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 22.5% จากของ
ปี ก่อนที่มีรายได้ จากการขายรวม 9,501 ล้ านบาท โดยมีรายได้ จากการขายอาหารจํานวน 5,320 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ น 45.7% จากรายได้ จากการขายรวม และรายได้ จากธุรกิจเครื่ องดื่มจํานวน 6,314 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ น 54.3% จากรายได้ จากการขายรวม ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายเมื่อเทียบกับของปี ก่อน
มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจอาหารรวม 28.6% และรายได้ จากธุรกิจเครื่ องดื่ม 17.7%
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2555 เท่ากับ 8,031 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายรวมต่อรายได้
จากการขายรวมที่ 69% ซึง่ ใกล้ เคียงกับต้ นทุนขายรวมของปี ก่อนเท่ากับ 6,558 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 69%
ของรายได้ จากการขายรวม
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายปี 2555 และปี 2554 เท่ากับ 1,376 ล้ านบาท และ 1,024 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยอั ต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายต่ อ ยอดขายปี 2555
เท่ า กั บ 11.8%
ซึ่ ง สู ง กว่ า ของ
ปี ก่ อ น ซึ่ง เท่ ากับ 10.8% เนื่ องมาจากการจัด โปรโมชั่น ส่ ง เสริ ม การขายที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ รวมทัง้ อัต รา
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ ้นด้ วย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารสําหรับปี 2555 และปี 2554 เท่ากับ 1,579 ล้ านบาท และ 1,105 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 474 ล้ านบาท เนื่องจากการเปิ ดสาขาร้ านอาหารที่เพิ่มขึ ้น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรสุทธิรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2555 เท่ากับ 653.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิต่อยอดขาย
เท่ากับ 5.6% และเมื่อเทียบกับของปี ก่อนซึง่ มีกําไรสุทธิ 808 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 8.5% ของ
รายได้ จากการขายกําไรสุทธิรวมลดลง 19.1%
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บริ ษัทฯ ขอรั บรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในฉบับนี ถ้ ูกต้ องและครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื่นสําคัญผิ ด
หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญอันอาจทําให้ ผ้ อู ื่นหรื อผู้ถือหุ้นเสียหาย

...................................................
(นายไพบูลย์ คุจารี วณิช)
เลขานุการบริ ษัท
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ภาคผนวก

ข้ อมูลสรุ ปราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรั ยพ์ สินอิสระ
1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด

2.

บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด
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