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วิสัยทัศน์
 สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

2. มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล

3. มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม

 มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย

4. ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนาและสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5. ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมทั่วโลก

6. เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความสำาเร็จในระดับโลก

7. มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นอันดับ 1

ในตลาดภายในประเทศด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35 

การผลักดันยอดขายให้ติดอันดับ 3 อันดับแรกในตลาด

ต่างประเทศ (ประเทศที่กำาหนดเป็นเป้าหมาย) 

ขยายตลาดไปยังทุกทวีป และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยนวัตกรรม

ด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2560 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) สามารถสร้าง 

ผลประกอบการธุรกิจให้มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่ 

คณะผูบ้รหิารและพนักงานต่างระดมสรรพกำาลงั ทุ่มเท มุง่มัน่ทำางาน

ภายใต้บริบทวัฒนธรรมองค์กรของคาราบาวกรุ๊ปที่ทุกคนต้อง

ทำางานอย่าง รู้แจ้ง ทำาจริง ถูกต้องแม่นยำา เพื่อการมอบสินค้าและ

บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ส่งผลให้ปีนี้มีผลประกอบการรายได้ 12,904 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

2,961 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.8 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 

ในประเทศ ร้อยละ 61 และต่างประเทศ ร้อยละ 39 หากพิจารณา

เฉพาะเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง  โดยเทียบกับปีก่อนหน้า กลุ่มบริษัทฯ 

มียอดขายในประเทศ ร้อยละ 55 และต่างประเทศ ร้อยละ 45  

จากเดิมมียอดขายในประเทศ ร้อยละ 64 และต่างประเทศ ร้อยละ 36 

โดยอัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19  

ในขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 50 เป็นบทพิสูจน์ว่ากลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการตามแผนงาน 

และกลยุทธ์ ในการเร่งขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไป

ตามวิสัยทศันข์องกลุม่บรษิทัฯ “สนิคา้ระดบัโลก แบรนดร์ะดบัโลก” 

(World-class product, World-class brand)

นอกจากนี้ คาราบาวกรุ๊ปยังมุ่งเน้นการนำานวัตกรรมทางการผลิต

มาตรฐานระดับโลกมาพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ขณะเดียวกัน 

ยงัเพิม่ความสามารถดา้นระบบเทคโนโลยเีพือ่รองรับความตอ้งการ

ของการผลิตสินค้าและบริการลูกค้าในอนาคตด้วย

ตลอดจนการพฒันาบคุลากร การปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการ

ให้ทันสมัย โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทาง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวเป็นองค์กรที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ถือเป็นภารกิจสำาคัญควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

 

ในนามของคณะกรรมการ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่าน 

ผูม้อีปุการะคณุ ทา่นผูถ้อืหุน้ทกุๆทา่น รวมตลอดจนถงึผูที้เ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หลาย ทีใ่ห้การสนบัสนนุ และขอบคณุผู้บริหารและพนกังานทกุๆ 

คนที่ทุ่มเทท้ังกายและใจเพื่อความเติบโตของบริษัทฯ รวมถึง

พันธมิตรทางธุรกิจทุกๆ รายที่ประสานความร่วมมือกับบริษัทฯ  

ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ ขอให้ทุกๆท่านและครอบครัวประสบแต่ 

ความสุข และความสำาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

เสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

   ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute 
   of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด
2555 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด
2556 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด

     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of 
 Directors (IOD) 
• Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of 
 Directors (IOD)
• Risk Management Committee Program (RMP), Thai Institute 
 of Directors (IOD)
• Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot)
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน    กรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำากัด

2558 - ปัจจุบัน    กรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำากัด

2557 - ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด
2556 - ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
2555 - ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด
2545 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
2545 - 2556      รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
2542 - ปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด
2548 - ปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 



7

    กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• Director Accreditation Program (DAP), 
 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด
2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด
2556 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน    กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด

3. นายยืนยง โอภากุล                                                      4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
     กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, 
 University of Bradford

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำากัด
2557 - ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 
           บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด
2557 - ปัจจุบัน    รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 
           บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
2545 - 2556      ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด
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   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
  
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Marketing, University of Wollongong, 
 NSW, Australia
• Master of International Business, University of Queensland,
 QLD, Australia

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
2559       ผู้อำานวยการ สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2557 - 2558    ผู้อำานวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรซ กรุ๊ป จำากัด
2555 - 2556    ผู้อำานวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จำากัด

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร                                                       
   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 (วปอ.) รุ่น 2548
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาลยัการตลาดทุน 
 วตท. รุ่นที่ 7
• Senior Executive Program Kellogg, - สถาบันศศินทร์
• The Management Development Program (Wharton School)
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors 
 (IOD) รุ่นที่ 69
• Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of 
 Directors (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors 
 (IOD)
• Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute 
 of Directors (IOD) 
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4) 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
           บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2555 - 2556       ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
บริษัท ไทยยานยนต์ จำากัด

2552 - 2556       ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2552 - 2556       กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน)
2552 - 2555        รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ 

กระทรวงการคลัง
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ  
 ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส”
 รุ่นที่ 18 สำานักงานศาลยุติธรรม
• Director Accreditation Program (DAP),  
 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2557 - 2559 กรรมการอิสระบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์  
 จำากัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ)
2555 - 2556 ผู้อำานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม
2545 - 2555 ผู้บริหารสำานักงาน (Partner) สำานักงาน ซี.แอนด์.เค  
 ทนายความและที่ปรึกษากฏหมาย

   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

7. นายสัญชัย จุลมนต์ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Director Certification Program (DCP), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
• Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD)
• หลักสูตร “การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), 
 สถาบันพระปกเกล้า
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเส่ียง บริษัท รพ. พระรามเก้า จำากัด
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2557 - 2559     กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2556 - 2557     กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2556        กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2555 - 2557     กรรมการการเคหะแห่งชาติ
2548 - 2556     ที่ปรึกษากรรมการชำาระบัญชี และผู้รับมอบอำานาจ

คณะกรรมการชำาระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

8. นายคณิต แพทย์สมาน     
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    กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 20)

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นที่ 31)

• หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2529

• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. พ.ศ. 2532

• หลักสูตรหลักประจำา โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 31 พ.ศ. 2535

• หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537

• ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 

 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559

• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน  เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

   ประเทศและพลังงานทหาร

2558  เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

   ประเทศและพลังงานทหาร

2556  รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม

   ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

2556  รองเจ้ากรมการสรรพกำาลังกลาโหม

2555  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

9. พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี    
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คณะกรรมการบริหาร

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
      ประธานกรรมการบริหาร
 
2 . นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
     รองประธานกรรมการบริหาร
 

3 . นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 
      กรรมการบริหาร

 

1 2 3 4 5 6

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
      กรรมการบริหาร
 

5. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
      กรรมการบริหาร
 

6. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
      กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร  

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

 1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
        รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 3. นายคณิต แพทย์สมาน
        กรรมการบริหารความเสี่ยง

 4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
        กรรมการบริหารความเสี่ยง

 5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
        กรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
        กรรมการบริหารความเสี่ยง

 7. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ
        กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 3. นายคณิต แพทย์สมาน
        กรรมการตรวจสอบ

 

 2. นายสัญชัย จุลมนต์
         กรรมการตรวจสอบ

1 2 3
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
      ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
      รองประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
      กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
      กรรมการผู้จัดการ

 3. นายยืนยง โอภากุล
      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 4. นายสัญชัย จุลมนต์
      กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 5. นายคณิต แพทย์สมาน
      กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
      รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

 5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
      รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ
 

 6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
      ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
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บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีข้ึน 

เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยมปีจัจยั

บวกจากการเรง่ตวัของการบรโิภคภาคเอกชน การขยายตวัของการ

ส่งออกสินค้า ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐลดลง ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็น                      

ผลมาจากปัญหาอุทกภัยและการปรับตัวด้ านการจัดซื้ อ 

จัดจ้างภาครัฐ สำาหรับปี 2561 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 

ร้อยละ 3.6 - 4.6 โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

การเรง่ตวัของการลงทุนภาครัฐตามงบประมาณรายจา่ยลงทนุและ

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงจะเป็นผลบวกต่อการจ้างงาน

และฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ อ้างอิงข้อมูลจากสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สำาหรับตลาดเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังในประเทศไทยปี 2560  

ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นปีท่ีสองแต่ด้วยอัตราที่ลดลง โดยตลาด

เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังในประเทศไทยมีปริมาณขายรวมลดลงประมาณ 

ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีลดลงร้อยละ 3.1 อย่างไร

ก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมา 

อยู่ที่ประมาณร้อยละ 24.2 อ้างอิงจากข้อมูลสำารวจตลาดของ  

เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) โดยกลุ่มบริษัทฯ มียอดขายจากเคร่ืองด่ืม

บำารุงกำาลังในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนหน้า อันเป็น

ผลมาจากการจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังผ่านช่องทางหน่วย

รถเงินสด(Cash Van) ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

 กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินกิจการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 

ให้เกิดการสร้างปัจจัยพื้นฐานที่ดีต ่อการขับเคลื่อนองค์กร 

ให้เติบโตตามโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจในประเทศ 

มีความแข็งแกร ่ งมากขึ้นจากกลยุทธ ์ผลิตภัณฑ ์ ไม ่จำ ากัด 

เฉพาะการออกวางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ ่มบริษัทฯ ว่าจ้าง 

บุคคลภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ

ตนเอง (Branded products by 3rd party manufacture) 

ซึ่งทยอยเข้าสู ่ตลาดเรื่อยมาต้ังแต่นำ้าด่ืมในไตรมาส 1/2559  

มาจนถึงกาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม

ในช่วงครึ่งหลังปี 2559

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยังหมายรวมถึงการสร้างแหล่งรายได้ส่วน

เพิ่มจากผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกทั้ง

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคและบริโภค (3rd party products for 

distribution) รายได้จากการรับจ้างจัดจำาหน่ายขับเคลื่อนการ

เติบโตด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในด้านคุณภาพ

เมื่อเทียบกับราคาขายอย่างโดดเด่น

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็นที่รู้จัก

เป็นอย่างดีในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้

เครื่องหมายการค้าคาราบาว โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม

ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและรายได้จากการรับจ้างจัด

จำาหน่าย ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดเครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังท่ีมีอัตราการเติบโตติดลบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อ้างอิง

ข้อมูลการตลาดของเอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) แต่ยังมีบทบาท 

มากขึ้นต่อการขยายขนาดธุรกิจในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ  

ในปัจจุบันและในอนาคตตามทิศทางการเติบโตของปริมาณ 

ความต้องการผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจในประเทศ

ธุรกิจในประเทศยังมีปัจจัยเอ้ือหนุนการเติบโตจากกลยุทธ์

หนว่ยรถเงนิสดทีย่กระดบัขดีความสามารถการกระจายผลติภัณฑ์

ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้ ง เดิม (Tradit ional Trade) 

ให้ครอบคลมุพืน้ทีก่ารคา้สำาคญัทัว่ประเทศ กลา่วคอื นอกเหนือไป

จากการกระจายผลติภัณฑ์ดว้ยระบบตวัแทน (Multi-tiered agent 

System) กลยุทธ์หน่วยรถเงินสดช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ กระจาย

ผลิตภัณฑ์เข้าถึงจุดขายตามร้านค้าโดยตรง ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ  

ได้พฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลและบรหิารจัดการความสมัพนัธล์กูค้า

ที่สามารถจัดกลุ่ม ระบุความมีตัวตน ตลอดจนงานด้านวิเคราะห์

และจัดทำาแผนส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 

220,000 ร้านค้าทั่วประเทศด้วยศูนย์กระจายสินค้า 31 แห่งและ

หน่วยรถเงินสด 333 คัน อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 รายได้จากการขายในประเทศจำานวน 7,822 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,247 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.0 จากช่วงระยะเวลา

เดียวกันปีก่อนหน้า พัฒนาการรายได้จากการขายในประเทศ

จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มเป็น ดังต่อไปนี้
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หมายเหตุ : แผนภาพวงกลมแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม

 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายในประเทศตามท่ีปรากฎ 

 อยู่ในงบการเงินรวมในแต่ละช่วงระยะเวลารายงานทางการเงิน

 กลยทุธผ์ลติภณัฑ์และกลยทุธห์น่วยรถเงนิสด คอืหนึง่ใน

องค์ประกอบของนโยบายการตลาดในภาพรวม และดำาเนินการ

ควบคู่ไปกับการใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ในวงกว้าง 

(Above the line) และการจดักจิกรรมการตลาดภาคสนามโดยตรง

กบักลุ่มลูกคา้เปา้หมายแบบเฉพาะเจาะจง เพือ่สง่เสรมิการขายดว้ย

การสรา้งการรบัรู ้ประสบการณแ์ละความตอ้งการในตวัผลติภณัฑ์

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ การเป็นคู่สัญญา 

ผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ Chelsea Football-

Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) 

ถือเป็นเครื่องมือการตลาดในการเผยแพร่เคร่ืองหมายการค้า 

ท่ีเก่ียวข้องให้น่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่าการเป็นคู่สัญญาผู้สนับสนุน

สโมสรและการแขง่ขนัฟุตบอลชัน้นำาและการรว่มลงทนุโดยการถอื

หุน้ในกจิการต่างประเทศอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ผลการดำาเนนิ

งานภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะเร่ิมต้น กลุ่มบริษัทฯ 

เชือ่วา่สิง่ตา่งๆ เหลา่นีค้อืการลงทุนเชิงยทุธศาสตรใ์นปจัจัยพืน้ฐาน

ที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนให้ธุรกิจต่างประเทศมีขนาดใหญ่บนพื้นฐาน

ของการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังและเคร่ืองหมายการค้า

คาราบาวทีข่ยายออกเปน็วงกว้างทัว่โลก และเปน็ไปตามโอกาสทาง

ธุรกิจต่อไปในระยะยาว

 ธุรกิจต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องจากตลาดส่งออก

เดมิไมร่วมประเทศจนี (Non-China markets) ไดแ้ก ่กลุม่ประเทศ 

CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมนและอื่นๆ ตลอดจน

ตลาดส่งออกใหม่ทั้งในส่วนที่ดำาเนินงานภายใต้บริษัทย่อยใน

ประเทศ ได้แก่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด (“CBD”) และท่ี

ดำาเนินงานภายใต้บริษัทย่อยต่างประเทศ ได้แก่ Intercarabao 

Limited (“ICUK”) โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีเครื่องดื่มบำารุง

กำาลงัในรปูแบบขวด กระปอ๋งไมอ่ดักา๊ซและกระปอ๋งอดัก๊าซภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวเป็นผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์เดียว

สำาหรับธุรกิจต่างประเทศ
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รายได้จากการขายต่างประเทศจำานวน 5,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,667 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.7 จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

ปีก่อนหน้า จำาแนกตามตลาดส่งออกในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

2016 Export Sales CLMV China Other Existing
Markets

Export by CBD Export by ICUK 2017 Export Sales

3,356 

747 

1,019 

(286)

187 

5,024 

By country as a % of FY2016 Export Sales

100.0% 22.3% 30.4% -8.5% 5.6% 149.7%

1,481 

44.1%

THB million

CBD
96.0%

ICUK
4.0%

CLMV
65.6%

China
20.3%

Afghanistan 
& Yemen

9.6%

UK and Outside 
Asia 4.0%Others, 

0.5%

หมายเหตุ : แผนภาพวงกลมดา้นซา้ยจำาแนกรายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 
 ตามรายประเทศหลัก และด้านขวาจำาแนกรายได้จากการ 
 ขายต่างประเทศตามบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิต่างประเทศ  
 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายต่างประเทศสำาหรับ 
 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 การขยายธุรกิจต่างประเทศไปสู่ตลาดส่งออกใหม่อย่าง
ประเทศจีนภายใต้การดำาเนินงานของ CBD เป็นผลสืบเนื่องจาก 
มติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 
อนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ ยกเลิกการถือหุ้นในโครงการเพื่อประกอบ
ธุรกิจในกลุ่มประเทศ Greater China แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับ 
ผลประโยชน์จากการผลิตและส่งออกขายให้แก่กลุ่มบริษัทร่วมทุน
ตามโครงการเพื่อทำากิจกรรมการตลาด ขายและจัดจำาหน่ายให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในหลายมณฑลสำาคัญท่ัวประเทศจีนภายใต้
นโยบายการตลาดเชิงรุกของกลุ่มบริษัทร่วมทุน โดยในปี 2560  
กลุ่มบริษัทฯ สามารถทำารายได้จากการส่งออกเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลัง
ไปยังตลาดจีนเป็นปีแรกได้จำานวน 1,019 ล้านบาท

 ICUK ตระหนักถึงสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด
เครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศอังกฤษ อีกท้ังการท่ีผู้ประกอบการร้าน
ค้าสมัยใหม่ (Modern trade) ท่ีมีชื่อเสียงจำานวนหนึ่งมีอำานาจ 
ตอ่รองการคา้สูง ส่งผลใหก้ารนำาผลติภณัฑเ์ขา้สูร่ะบบงานขายผา่น
เครือข่ายร้านค้าสมัยใหม่รายใหญ่ต้องเป็นไปตามรอบระยะเวลา
การพิจารณาตอบรับภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด (Listing process) 
อย่างไรก็ดี ICUK ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะขยายช่องทางการขายและ 
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ให้ครอบคลุม 
ทุกแห่ง ในขณะเดียวกันก็ดำาเนินการเร่งอัตราการขายของร้านค้า
เดมิใหเ้พิม่ขึน้ (Same store sales growth) ดว้ยกลยทุธก์ารสรา้ง
ความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบผู้ประกอบการรายอื่นใน
ตลาด ตัวอย่างเช่นการพัฒนาเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังรสผลไม้กลิ่น
แอปเปิ้ล (Green Apple) ในช่วงปลายปี 2559 ซ่ึงมีกระแส 

ตอบรบัเปน็อย่างดีจากกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย และตอ่ยอดความสำาเรจ็
อีกครั้งด้วยรสผลไม้กลิ่นส้ม (Mandarin Orange) ในช่วงไตรมาส 
1/2561 รวมทัง้การจดักลุม่เครือขา่ยร้านค้าเพือ่จดัสรรงบประมาณ
การตลาดและส่งเสริมการขายตามแผนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการผลักดันให้กลุ่มลูกค้าเ ป้าหมายมีประสบการณ์ ใน 
ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสในการขายต่อไป นอกจากนี้ ICUK  
ยังให้ความสำาคัญกับการลดต้นทุนดำาเนินงานที่ทับซ้อนและ 
ไม่จำาเป็นเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการขาย (Return on sales)  
ในอัตราที่เหมาะสม

 ICUK มพีฒันาการดา้นยอดขายในเชิงบวกอยา่งตอ่เน่ือง 
สะท้อนให้เห็นจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง 
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้คาราบาวในประเทศองักฤษทีม่แีนวโน้ม
เติบโตในโตทุกไตรมาส พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดดังกล่าว 
เป็นผลจากแผนธุรกิจและนโยบายการตลาดของ ICUK ที่กล่าว 
ข้างต้น ประกอบกับภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุน
สโมสรและการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำา ซึ่งปัจจัยความสำาเร็จเหล่าน้ี
ช่วยให้ ICUK สามารถนำาเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมาย 
การค้าคาราบาวเข้าสู่ระบบงานขายผ่านเครือข่ายร้านค้าสมัยใหม่
รายใหญ่ที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2560 รวมถึงแต่ไม่จำากัด
เฉพาะ Booker, One-Stop, WHSmith, Spar, BP, Morrisons, 
Co-op, Ocado และ Poundland รวมถึง ASDA ที่เริ่มออก 
จัดจำาหน่ายในเดือนมกราคม 2561

 นอกจากน้ี ICUK ยังมีแหล่งรายได้จากการขายไปยัง 
ตลาดส่งออกอ่ืนนอกทวีปเอเชีย ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
บำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวไปยังประเทศอื่น
เหลา่นียั้งมีแนวโน้มการเตบิโตจากยอดขายทัง้ตลาดสง่ออกอืน่นอก
ทวีปเอเชียในปัจจุบันและตลาดส่งออกใหม่อ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)

CAGR 2557-2560
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กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)

CAGR 2557 - 2560
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สินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม (ล้านบาท)
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สัดส่วนรายได้จากการขาย (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
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• สินทรัพย์รวม (Total Assets)
• หนี้สินรวม (Total Liabilities)

   2557           2558            2559           2560

•  รายได้จากการขายในประเทศ
•  รายได้จากการขายต่างประเทศ

   2557           2558            2559           2560

71.9% 70.6% 66.2% 60.9%

28.1% 29.4% 33.8% 39.1%
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบ 
 ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ 
 เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง 
 และคาราบาว เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์ท พลัส รวมถึงนำ้าดื่ม กาแฟปรุงสำาเร็จ 

 ชนิดผงทรีอินวัน และกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000268
โฮมเพจบริษัท www.carabaogroup.com
โทรศัพท์ 02-636-6111
โทรสาร 02-636-7951
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ สิ้นปี 2560

รายละเอียดบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด (“CBD”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิผลติ การตลาด ขายและจดัจำาหนา่ยเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้คาราบาวแดง  
 รวมถึงเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าสตาร์ท พลัสและเครื่องดื่มอื่นท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะดำาเนินการ 
 ผลิตเพื่อจัดจำาหน่ายในอนาคต
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท 0105544081165
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2560 
จำานวนหุ้น 3,000,000 หุ้น 
จำานวนหุ้นที่ถือโดย CBG 2,999,990 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

2. บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด (“DCM”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต้ 
 เครื่องหมายการค้าของตนเองของบริษัทฯ (Branded products by our own manufacture) ผลิตภัณฑ์ที ่
 กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว (Branded products  
 by 3rd party manufacture) และผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party products  
 for distribution) สำาหรับธุรกิจในประเทศ โดยช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สำาคัญประกอบไปด้วย ร้านค้าดั้งเดิม 
 ทั้งในส่วนของการกระจายผ่านตัวแทน (Multi-tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและ 
 หน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van)  ตลอดจนร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)  
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท 0105555092457
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ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2560 
จำานวนหุ้น 1,000,000 หุ้น 
จำานวนหุ้นที่ถือโดย CBG 999,980 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

3. บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด (“APG”) 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพ่ือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องด่ืมบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท 0105548125787
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2560 
จำานวนหุ้น 13,000,000 หุ้น 
จำานวนหุ้นที่ถือโดย CBG 12,999,980 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

4. บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (“ACM”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท 0105560097232
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 700,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2560
จำานวนหุ้น 7,000,000 หุ้น 
จำานวนหุ้นที่ถือโดย CBG 5,180,000 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 74.00
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญ เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำากัด ในเดือนธันวาคม 2560

5. INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลัง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวใน 
 ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  Aquis House, Level 1, 49-51 Blagrave Street, Reading, Berkshire, RG1 1PL, United Kingdom
เลขทะเบียนบริษัท 09557445
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 14,500,000 ปอนด์ ณ สิ้นปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้น CVHLUX ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญ เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่ 34,000,000 ปอนด์ในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าทำารายการปรับโครงสร้าง 
 เงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศ
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6. CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”) 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Overseas holding Company)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG
เลขทะเบียนบริษัท 2423613
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 34,023,193 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,486,643 เหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าทำารายการ
 ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

7. CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. (“CVHLUX”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Overseas holding Company) ซึ่งเป็นบริษัท 
 ร่วมทุนระหว่าง CHHK และ Intercarabao Private Limited (“ICSG”) พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติสิงคโปร์ที ่
 ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยมสีดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 51.0 และรอ้ยละ 49.0 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อก 
 และชำาระแล้ว ตามลำาดับ ณ สิ้นปี 2560
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  68-70 Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
เลขทะเบียนบริษัท B20952
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 16,883,881 ยูโร ณ สิ้นปี 2560  
สัดส่วนการถือหุ้น CHHK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.31 
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 62,308,565 ยูโรในเดือนมกราคม 2561 เป็นผลให้ CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 
 จากร้อยละ 51.0 มาอยู่ท่ีร้อยละ 84.3 ในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าทำารายการปรับโครงสร้างเงินทุนของ 
 บริษัทย่อยต่างประเทศ โดยหลังจากน้ัน Northend Investment Limited ซ่ึงเป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการ 
 ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยม่ีผู้ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Beneficial Ownner) คือ  
 นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ (“NIHK”) เข้าซ้ือและรับโอนหุ้นท่ี ICSG ถืออยู่ใน CVHLUX จำานวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้  
 NIHK และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเข้าทำารายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนท่ีออก 
 และชำาระแล้ว ตามลำาดับ  

8. CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG
เลขทะเบียนบริษัท 2448031
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00
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ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2009-9999

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำานักงานอีวาย จำากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000

นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวเมนิสา อร่ามรุ่งโรจน์ 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 6111 ต่อ 882
E-mail : IR@carabaogroup.com
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ปี 2545

จดทะเบียนจัดตั้ง CBD

ผลิตคาราบาวแดง
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลบางเพรียง

อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

ด้วยกำาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น
275 ล้านขวดต่อปี

ปี 2558

ได้รับรางวัล “Most Improved Investor Relations” 
จาก Alpha South East Asai ในงาน 9th Annual Best 
Financial Institution Awards & the 5th Annual 
Corporate Awards 2015

ได้เซ็นสัญญาเป็น 1 ใน 3 พันธมิตรหลัก
ของสโมสรฟุตบอลเชลซี เป็นระยะเวลา 
3 ฤดูกาลแข่งขัน เริ่มตั้งแต่ปี 2559 
ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ของบริษัท
เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ณ ส้ินปี 2558 ได้เร่ิมจัดต้ังศูนย์และ                                                            
หน่วยรถกระจายสินค้าของตัวเอง 

ปี 2559

CVHLUX ดำาเนินการเข้าทำาสัญญาเป็น 
ผู้สนับสนุนการแข่งขันอีเอฟแอลลัคคัพ  
(English Football League) ในประเทศ
อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาลแข่งขัน 
เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล 2560/2561

ปี 2560

ศนูยก์ระจายสนิคา้และหนว่ยรถกระจายสนิคา้ 
ณ สิน้ป ี2559 ไดด้ำาเนนิการจดัตัง้แลว้ทัง้หมด
จำานวน 30 แห่ง และหน่วยรถกระจายสินค้า 
337 คัน
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จดทะเบียนจัดตั้ง DCM

ปี 2556

ขยายกำาลังการผลิตจากเดิม 
548 ล้านขวดต่อปี ในปี 2546 
เป็น 850 ล้านขวดต่อปี

ปี 2555

ปี 2557

เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“สตาร์ท พลัส”

โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG 
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมี
กำาลังการผลิตสูงสุด 650 ล้านขวดต่อปี

ประสบความสำาเร็จในการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ 
SHOWA DENKO เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตกระป๋อง
อลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ด้วยกำาลังการผลิต
ติดตั้งที่ประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี

ปี 2561

ได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่จัดทำาโดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ที่ระดับ “A-” และ
มีแนวโน้ม “คงที่” ในเดือนพฤศจิกายน 2560
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พัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2545

 จดทะเบียนจัดตั้ง CBD โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

 และนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิต ทำาการตลาด และจำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง 

 ผลิตคาราบาวแดงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลบางเพรียง อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

 ด้วยกำาลังผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 275  ล้านขวดต่อปี

 เดือนตุลาคม CBD เปิดตัวเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง”

ปี 2555

 จดทะเบียนจัดต้ัง DCM เพ่ือประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการการจัดจำาหน่ายสินค้าท่ัวไป และ CBD แต่งต้ังให้

 เป็นผู้บริหารจัดการการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ CBD 

 CBD ขยายกำาลังผลิตโรงบรรจุขวดสำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง

 เป็น 850 ล้านขวดต่อปี

 จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทย่อย โดยต่อมาได้ดำาเนินการ

 ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง

ปี 2556

 CBD เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” 

 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)”

 เดือนสิงหาคม โรงผลิตขวดแก้วของ APG เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำาลังผลิตอยู่ที่ 310 ตันแก้วต่อวัน 

 หรือเทียบเท่าขวดสีชาท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง 

 ประมาณ 650 ล้านขวดต่อปี

ปี 2557
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 วันที่ 21 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกภายใต้ชื่อ “CBG” และเสนอ

 ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปจำานวน 250 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Equity Deal of The Year in Southeast Asia จาก the 8th Annual Alpha 

 Southeast Asia Deal and Solution Awards 2014

 

 ได้รับเลือกให้เข้าคำานวณดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเซ็นสัญญาเป็น 1 ใน 3 พันธมิตรหลักของสโมสรฟุตบอลเชลซี 

 สโมสรฟุตบอลชั้นนำาระดับโลก ร่วมกับแบรนด์อุปกรณ์กีฬาอย่าง  ADIDAS และแบรนด์ผู้ผลิตยางรถยนต์ 

 YOKOHAMA เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาลแข่งขันเร่ิมต้ังแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2559/2560  ซ่ึงจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์

                    คาราบาวเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดส่งออก

 DCM เร่ิมจัดต้ังศูนย์และหน่วยรถกระจายสินค้าของตัวเอง (ณ สิ้นปี 2558 ได้ดำาเนินการจัดตั้งแล้ว 

 ทั้งหมด จำานวน 9 แห่ง

ปี 2558

 CBD เริ่มพัฒนาโครงการโรงบรรจุกระป๋องแห่งใหม่ พร้อมลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่จำานวน 2 สายการผลิตที ่

 อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  

 2559 ซึ่งเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้กำาลังผลิตติดตั้ง (Installed capacities) เพิ่มขึ้นจาก 350 ล้าน 

 กระป๋องต่อปี มาอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านกระป๋องต่อปีภายใต้แผนขยายกำาลังผลิตโรงบรรจุกระป๋องระยะแรก  

 โดยได้เริ่มดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในไตรมาส 2/2560

 APG เร่ิมพัฒนาโครงการขยายกำาลังผลิตขวดแก้วตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่  

 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้กำาลังผลิตติดตั้ง (Installed capacities) เพิ่มขึ้นมา 

 อยู่ที่ประมาณ 620 ตันแก้วต่อวันหรือเทียบเท่าจำานวนขวดสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง 

 ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงประมาณ 1,300 ล้านขวดต่อปี โดยได้เริ่มดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์

 ทั้งหมดในไตรมาส 4/2560

 บรษิทัฯ และ ICSG เข้าทำาสญัญารว่มทนุตามมตอินมุติัของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม  

 2559 เพื่อเข้าถือหุ้นใน ICUK โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่ม 

 บำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวสำาหรับตลาดในประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืนนอกทวีปเอเชีย  

 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ตามลำาดับ โดยบริษัทฯ  

 ลงทุนโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX

ปี 2559
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 CVHLUX เข้าทำาสัญญาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันอีเอฟแอลลีคคัพ (English Football League) ในประเทศ

 องักฤษเปน็ระยะเวลา 3 ฤดกูาลแขง่ขนั เริม่ตัง้แตฤ่ดูกาลแข่งขันปี 2559/2560 ซึง่เปน็กลยทุธ์การตลาดท่ีมุง่เน้น                

                                ให้เกิดการต่อยอดความสำาเร็จของการสร้างความเชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์

                                ไปสู่การแข่งขันและสโมสรทีมฟุตบอลชั้นนำาในระดับสากล

 

 ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถกระจายสินค้าได้ดำาเนินการจัดตั้งแล้วท้ังหมดจำานวน 30 แห่งและมีหน่วยรถ 

 กระจายสินค้า 337 คัน ณ วันสิ้นปี 2559

 

 CBD เริม่พัฒนาโครงการโรงบรรจขุวดแหง่ใหม ่พรอ้มลงทนุตดิตัง้เครือ่งจกัรใหมจ่ำานวน 2 สายการผลติ ทีอ่ำาเภอ

 บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

 ส่งผลให้กำาลังผลิตติดตั้ง (Installed capacities) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านขวดต่อปี โดยเริ่มดำาเนิน 

 การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในไตรมาส 1/2561

 บรษิทัฯ และ DAI GROUP เขา้ทำาสญัญารว่มทนุตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์ 

 2560 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่หลายแห่งในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด  

 ขายและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องด่ืมประเภทอื่นภายใต้ตราสินค้าคาราบาว และ/หรือ 

 ตราสินค้าอื่นใดที่พัฒนาขึ้นหรือได้มาโดยบริษัทร่วมทุนสำาหรับตลาดในกลุ่มประเทศ Greater China ประกอบ 

 ด้วย ประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและจีน ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 และร้อยละ 48 ตามลำาดับ ทั้งนี้  

 สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 5 ในกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ ภายใต้โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่ม 

 ประเทศ Greater China เป็นของกลุ่มผู้บริหารชาวจีนซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการ 

 บริหารจัดการ การตลาด ขายและจัดจำาหน่ายให้แก่เครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้ตราสินค้าที่เป็นผู้นำาตลาด 

 ในประเทศจีนมายาวนานกว่า 20 ปี (“โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ Greater China”)   

 แผนธุรกิจและประมาณการผลการดำาเนินงานตามโครงการได้รับการปรับปรุงอย่างมีสาระสำาคัญ กล่าวคือ 

 ได้รับการยกระดับจากนโยบายการตลาดที่มีขอบเขตจำากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเมืองที่กำาหนด   

 (Focused marketing) มาสู่นโยบายการตลาดเชิงรุกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวางพร้อมกันท่ัวประเทศจีน  

 (Mass marketing) ซึง่มคีวามจำาเปน็ตอ้งใชง้บประมาณคา่ใชจ้า่ยการตลาดและสง่เสรมิการขายเปน็จำานวนมาก  

 บริษัทฯ เชื่อว่าแผนธุรกิจตามที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวสามารถเพิ่มโอกาสความสำาเร็จทางธุรกิจในการ 

 สร้างยอดขายท่ีมอีตัราการขยายตวัและกอ่ใหเ้กิดผลตอบแทนจากเงนิลงทนุท่ีดใีนระยะยาว แตใ่นกรณีทีบ่รษิทัฯ  

 ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ บริษัทฯ จะเผชิญกับความเส่ียงท่ีต้องรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน 

 บริษัทร่วมทุนเป็นจำานวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญต่อผลประกอบการและฐานะการ 

 เงินในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 4-5 ปีแรกของการดำาเนินงานภายใต้โครงการ 

 ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ  

 ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  

 นายยืนยง โอภากุลและผู้ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้ง 

 บริษัทใหม่เพื่อเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในโครงการแทน (“HOLDING SPV”) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 จะมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนใน HOLDING SPV ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2560
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- CBD ได้รับประโยชน์จากการผลิตและส่งออกขายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวไป

ยังบริษัทร่วมทุน เพื่อทำาการตลาด ขายและจัดจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ Greater China จาก

การที ่CBD ทำาสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทรว่มทนุ ซึง่ระบถุงึขอบเขตหนา้ทีแ่ละสทิธขิองบรษิทัรว่มทนุในการ

ขายและจัดจำาหน่ายเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแต่เพียงผู้เดียวสำาหรับตลาดใน

กลุ่มประเทศ Greater China

- บริษัทฯ สามารถพิจารณาเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนภายใต้โครงการได้ในอนาคต จากการที่

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน HOLDING SPV (“หุ้นที่เกี่ยวข้อง”) ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้น

ที่ตกลงร่วมกันภายใต้สัญญาได้สิทธิในการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง (Right to Purchase Agreement) รวมถึง

แต่ไม่จำากัดเฉพาะ (1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องในเวลาใดก็ได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทร่วมทุนมีผลการ

ดำาเนินงานที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ความสามารถในการ

บรรลุเป้าหมายตามงบประมาณประจำาปี การขยายตัวของปริมาณขายและผลกำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี

เงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำาหนา่ย (EBITDA) ตลอดจนแผนธรุกจิและสภาวะการแขง่ขนัในขณะน้ันและ

ทิศทางในอนาคต และ (2) การกำาหนดราคาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรมที่ประเมิน

โดยผู้ประเมินอิสระตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

การเข้าทำารายการต่างๆ เหล่านี้เป็นรายการธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป เสมือนราคาและเงื่อนไขที่ผู้

ประกอบธุรกิจในลักษณะทำานองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป (Arm’s length basis) นอกจากนี้ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมทุนภายใต้โครงการดังกล่าว

 บริษัทฯ และ SHOWA DENKO Group เข้าทำาสัญญาร่วมทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 

 29 มีนาคม 2560 เพ่ือจัดต้ังบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จำากัด (“APC”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการผลิต

 กระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บนพื้นที่ของ APG ที่อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยกำาลังผลิต 

 ติดตั้ง (Installed capacities) อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และ  

 26 ตามลำาดับ ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยต่อมาในเดือนธันวาคม 2560 ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ 

 เป็นบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (“ACM”) โดยคาดว่าจะเริ่มดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมด 

 ในไตรมาส 3/2561

 ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ เข้าทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับสิทธิและค่าสนับสนุนในการเผยแพร่

 ประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอลเชลซี โดยได้รับเงื่อนไขพิเศษในการปรับเพิ่มระยะเวลาการเป็นผู้สนับสนุน

 จากเดิม 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาเป็น 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มบริษัทฯ 

 จะมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนเพิ่มเติมจำานวน 3.0 ล้านปอนด์ตลอดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม

 สทิธใินการเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเครือ่งหมายการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูปรบัลดลงจาก Principal Partner 

 เมื่อครบกำาหนดระยะยาวเวลา 3 ปีแรกมาเป็น Global Partner ในปีที่ 4-5 ตามลำาดับ 

 CBD ลงทุนติดต้ังเคร่ืองจักรใหม่เพิ่มอีกจำานวน 2 สายการผลิตตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 

 บรหิารเมือ่วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 สง่ผลใหก้ำาลงัผลติตดิตัง้ (Installed capacities) สำาหรบัโรงบรรจกุระปอ๋ง 

 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านกระป๋องต่อปี โดยคาดว่าจะเร่ิมดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดใน 

 ไตรมาส 1/2561



รายงานประจำาปี 2560 30

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าทำารายการปรับโครงสร้าง

 เงินทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ กล่าวคือ (1) CHHK เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 19.5 ล้านปอนด์

 หรือประมาณ 26.5 ล้านเหรียณสหรัฐ เพื่อนำาเงินทุนที่ได้ใช้ชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสดที่ CVHLUX 

 ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ทั้งสำาหรับส่วนของตนเองและส่วนที่เป็นสิทธิ์ของ ICSG จากการที่ 

 ICSG ในฐานะผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์การซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 ใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งจำานวน และ (2) CVHLUX เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 40.3 

 ล้านปอนด์หรือประมาณ 45.4 ล้านยูโร โดยการออกหุ้นสามัญเป็นจำานวนหุ้นตามอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ของมูลค่า

 เงินเพิ่มทุน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบไปด้วย (2.1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้น โดยเรียกชำาระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำานวน 19.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร และ (2.2) 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการแปลงหนี้เงินกู้ยืมที่ CVHLUX กู้ยืมจาก CHHK และ ICSG ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้

เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ ICUK ในปี 2560 โดยใช้หุ้นที่ออกใหม่เป็นมูลค่าตอบแทน

การชำาระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวเป็นจำานวน 20.8 ล้านปอนด์หรือประมาณ 23.4 ล้านยูโร 

(Payment in kind) ส่งผลให้บริษัทฯ และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่าน CVHLUX เปลี่ยน

จากเดิมที่ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.31 และร้อยละ 15.69 ในเดือนมกราคม 2561 

โดยหลังจากนั้น NIHK เข้าซื้อและรับโอนหุ้นที่ ICSG ถืออยู่ใน CVHLUX จำานวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK                

และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเข้าทำารายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนที่ออก

และชำาระแล้ว ตามลำาดับ

 

บริษัทฯ ได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่จัดทำาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้ม 

“คงที่” ในเดือนพฤศจิกายน 2560

โครงการขยายกำาลงัผลติขวดแก้วของ APG ดำาเนนิการแลว้เสรจ็และเริม่ผลติเชงิพาณชิยใ์นเดอืนธนัวาคม 2560 

ส่งผลให้กำาลังการผลิตขวดสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคารา

บาวแดง เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านขวดต่อปี จาก 650 ล้านขวดต่อปี

ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถกระจายสินค้าได้ดำาเนินการจัดต้ังแล้วทั้งหมดจำานวน 31 แห่งและมีหน่วยรถ

กระจายสินค้า 333 คัน ณ วันสิ้นปี 2560
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 1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดย 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
 เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัท  

โฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการ 

ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการดำาเนินธุรกิจของตัวเองที่

ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั้น ผลประกอบการของ 

บริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการ

จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย ดว้ยเหตนุีค้วามเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้

จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสามารถ

ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบันรายได้จาก 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของ 

บริษัทฯ ดังนั้นผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสำาคัญ

อย่างมากต่อผลกำาไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาใน

การดำาเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงาน 

โดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงิน 

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ

หลงัหกัภาษเีงนิไดข้องงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิทยอ่ย และ

ภายหลังการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงิน 

ปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง  

ความจำาเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยาย

ธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และ

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการและ/หรือ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยเหน็สมควร ท้ังนี ้การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่ว 

จะไม่เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จะจ่ายจากกำาไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ย่อย เน่ืองจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมด 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หากบริษัทย่อยไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไม่มีกำาไรหรือเหตุผล

ทางธรุกจิอ่ืนใด เช่น การตัง้สำารองเงนิทนุเพือ่ขยายกจิการหรอืเพือ่

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง

ปจัจยัความเสีย่งของกลุม่บรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้

 ปจัจบุนับรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อย

กวา่รอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธิของงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงนิได ้

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ 

ข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน และปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน

และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อให้เป็นไป

ตามแผนการเตบิโตทางธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ความต้องการ

ใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีเห็น

สมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมที่

ปรากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และเปน็ไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิ 

กระแสเงินสดจริง กำาไร ฐานะการเงิน และความต้องการเงินทุน 

ของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอาจเห็น

วา่เกีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัรองไดว้า่บรษิทัฯ 

จะสามารถสรา้งผลกำาไรในปใีดๆ หรอืคณะกรรมการบรษิทัจะจา่ย

เงินปันผลหรือไม่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลกำาไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. 

บรษิทัมหาชน หากบริษทัฯ ยังคงมผีลขาดทนุสะสม บรษิทัฯ จะยงั

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำาไรสุทธิในปีน้ันก็ตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่า 40%
กำาไรสุทธิเงินปันผล

* ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้แล้ว
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 2.  ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองดื่ม
บำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่น

 เครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องด่ืมอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ  ์

ที่มีการแข่งขันสูง ท้ังจากผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ 

ผู้ประกอบการใหม่ที่อาจเข้ามาแข่งขันในตลาด การแข่งขันที่สูง 

ในธุรกิจเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทยส่งผลให้ที่ผ่านมา 

ผู้ประกอบการในธุรกิจ มิได้ปรับราคาขายเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง 

อย่างมีนัยสำาคัญ ปัจจุบันเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังแบบขวดซึ่งมีขนาด

บรรจุ 150 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไป 

อยูท่ีข่วดละ 10 บาท ดงันัน้ เพือ่คงหรอืเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด

สำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง ผู้ประกอบการแต่ละราย 

รวมถึง CBD ต้องทำากิจกรรมทางการตลาด และใช้งบประมาณ

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสมำ่่าเสมอและต่อเนื่อง  

ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งที่สำาคัญเหล่านี้ อาจมีศักยภาพในด้าน

เงนิทุน และมปีระสทิธภิาพในการผลติและดำาเนนิกิจกรรมทางการ

ตลาดได้เป็นผลสำาเร็จมากกว่า CBD การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว 

อาจทำาให้ CBD ไม่สามารถรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 

ในขณะที่วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่สำาคัญมีราคาเพิ่มขึ้นจากระดับ

อุปสงค์และอุปทานในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป กระบวนการผลิต

มีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จำาหน่ายจากโครงการขยายกำาลังผลิตท่ีทยอยเข้าสู่กิจกรรมในเชิง

พาณิชย์ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2560 ท่ีผ่านมา รวมไปถึงการมีค่า

ใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 3. ความเสีย่งจากการนำาผลติภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาด
 CBD เล็งเห็นความสำาคัญในการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละคร้ัง ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง 

ท้ังในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทำา 

การตลาด ซึง่รวมถึงการทำาโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และการสง่เสรมิ

การขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค 

และสามารถสร้างรายได้จากการขายในระดับที่น่าพอใจให้กับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ CBD อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนหาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค 

โดยเฉพาะในสภาวะทีม่กีารแขง่ขนัสงูในธรุกจิหาก CBD ไมป่ระสบ

ความสำาเร็จในการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาจส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 4. ความเส่ียงเก่ียวกับการพ่ึงพิงนายยืนยง โอภากุล 
(แอด๊ คาราบาว) ในฐานะผูแ้นะนำาสนิค้า (Presenter) และ
ตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) ของกลุ่มบริษัทฯ 
และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาว
 ปจัจบุนั CBD ทำาสญัญาวา่จ้างนายยืนยง โอภากลุ ให้ทำาหนา้ที่

เป็นผู้แนะนำาสินค้า (Presenter) และเป็นตัวแทนสินค้า (Brand 

Ambassador) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

เครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ที่จัดจำาหน่าย

ในประเทศของ CBD แต่เพียงผู้ เดียว โดยสัญญาโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญา

อัตโนมัติต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งมีอัตราค่าจ้างสำาหรับ 5 ปีแรก จำานวน 

10 ล้านบาทและมีอัตราค่าจ้างสำาหรับ 5 ปีต่อมา จำานวน 12 ล้าน

บาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด

 ดังนั้น CBD ต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของนาย

ยนืยง โอภากลุ ในการทำาการตลาด ดว้ยเหตนุี ้หากภาพลักษณแ์ละ

ชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ 

อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือ

ผลติภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ทำาให้ CBD สญูเสยีกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 

และอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการดำาเนนิงาน และฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

นอกจากนี้ คาราบาวแดงเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับ 

วงดนตรีเพ่ือชีวิตคาราบาว ดังน้ัน CBD จึงต้องพ่ึงพิงภาพลักษณ์ท่ีดี

และชื่อเสียงของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณ์ของ 

วงดนตรีเพือ่ชีวิตคาราบาวเปลีย่นแปลงไปในแงล่บอย่างมีนยัสำาคญั 

อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือ

เคร่ืองหมายการค้า
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 5. ความเส่ียงจากการท่ี CBD อาศัยผู้นำาเข้า ตัวแทน
จำาหน่าย และ/หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถ่ินในการจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ
 การดำาเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศนั้น CBD ต้องอาศัย

ผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นในแต่ละ

ประเทศที่ CBD ดำาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ CBD ไม่มีนโยบายที่จะเข้าทำา

สัญญาระยะยาวกับผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรือผู้จัด

จำาหนา่ยดงักล่าว แม้ว่า CBD จะมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจทีย่าวนาน

กับผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นเหล่า

นั้นก็ตาม ลักษณะการดำาเนินธุรกิจดังกล่าวถือเป็นหลักปกติทั่วไป

ในอุตสาหกรรมที่ CBD ดำาเนินธุรกิจอยู่ 

 ดังนั้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย 

และ/หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกรายของ CBD  

จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี 

CBD ยงัไมส่ามารถรบัรองไดว้า่ ผูน้ำาเขา้ ตวัแทนจำาหน่าย และ/หรอื

ผูจ้ดัจำาหนา่ยทอ้งถิน่ของ CBD จะดำาเนนิการจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์

ได้ตรงตามเป้าที่ CBD ตั้งไว้ได้หรือไม่ ในกรณีที่ผู้นำาเข้า ตัวแทน

จำาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD หรือปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย 

CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่ CBD 

ตอ้งเขา้เจรจาทำาขอ้ตกลงการจดัจำาหนา่ยสนิคา้กบัผูน้ำาเขา้ ตวัแทน

จำาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นรายอื่น ซึ่งอาจมีอุปสรรค

ในการเข้าไปประกอบธุรกิจหรือจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได ้

นอกจากนี้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย 

และ/หรอื ผูจ้ดัจำาหนา่ยทอ้งถิน่ในตา่งประเทศของ CBD จะสามารถ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วน และ CBD อาจไม่

สามารถทำาข้อตกลงกับผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรือ ผู้จัด

จำาหนา่ยทอ้งถิน่ในตา่งประเทศรายใหมไ่ดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

หรอืไม่สามารถหาผูน้ำาเขา้ ตวัแทนจำาหนา่ย และ/หรือ ผูจั้ดจำาหนา่ย

ท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผล 

กระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และ

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

ผลิตภัณฑ ์“คาราบาวแดง” ทำาให ้CBD สญูเสยีกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 

และอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ธรุกจิ ผลการดำาเนนิงาน และฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญเช่นกัน

 ทัง้นี ้บริษทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบักลยทุธก์ารตลาดและสง่เสริม

การขายผ่านการใช้สื่อโฆษณาในวงกว้างและการจัดกิจกรรมแบบ

เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสร้างทีมงานสาวบาวแดงซ่ึงเป็นทีม

งานปฏิบัติการทางการตลาดภาคสนามขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เกิด

การสรา้งความสมัพันธก์บัตัวแทนจำาหนา่ยไปจนถงึกลุม่ผูบ้รโิภคใน

แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายเริ่มมีมิติของการ

สร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ท้ังในด้านคุณภาพและภาพ

ลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลชั้นนำาของโลก ได้แก่  

Chelsea Football Club (CFC) และ English Football League 

(EFL) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการ

สร้างการรับรู้และตำาแหน่งทางการตลาดในเชิงสัญลักษณ์  

(Symbolic positioning) ที่แตกต่างเฉพาะตัวและมีนัยสำาคัญเพิ่ม

ขึ้นต่อการสร้างความรับรู้ในตลาดระดับสากล ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อ

ว่านายยืนยง โอภากุล และวงดนตรีคาราบาวยังมีความสำาคัญต่อ

การประชาสัมพนัธแ์ละสง่เสรมิภาพลกัษณใ์นปจัจบุนั แตร่ะดบัการ

พ่ึงพิงมีแนวโน้มลดลง อีกท้ังยังจำากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู้บริโภคใน

ประ เทศ ขณะที่ ท้ั งการจำ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ท่ีได้เริ่มทำาตลาดและจัดจำาหน่าย

ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2559 และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม

บำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปยังตลาดต่าง

ประเทศ ต่างก็สร้างการเติบโตที่มีนัยสำาคัญให้แก่รายได้ของกลุ่ม

บริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์  

“คาราบาวแดง” ในประเทศและการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรี 

คาราบาวที่จำากัดอยู่ในตลาดในประเทศ ลดลงโดยเปรียบเทียบ 
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 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

 (1)  น�้าตาลทราย

 นำ้าตาลทรายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) 

ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด และนโยบายของ

รฐับาล หากราคาของวตัถุดิบดังกล่าวปรบัตัวสงูข้ึน CBD ไม่สามารถ

รบัรองว่าจะสามารถผลกัภาระต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ให้แก่ผูบ้รโิภคได้ ซึง่

อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 CBD ใช้นำ้าตาลทรายในการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่

 (ก) น�า้ตาลทรายทีใ่ช้ในการผลติเพือ่การจ�าหน่ายในประเทศ

 ราคานำ้าตาลทรายภายในประเทศ ณ หน้าโรงงาน จะอ้างอิง

ราคานำ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนนัมเบอร์ 5 (London No.5) 

บวกราคาไทยพรีเมี่ยม (ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขาย

นำ้าตาลไทยให้กับผู้ซ้ือ) สำาหรับฤดูการผลิตนำ้าตาลปี 2560/2561 

หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 ที่ได้เห็นชอบแผน

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายทั้งระบบ โดยได้

ยกเลิกการกำาหนดราคานำ้าตาลทรายในประเทศหน้าโรงงานแบบ

คงที ่ส่งผลให้ราคานำา้ตาลทรายในประเทศจะปรบัเปลีย่นตามกลไก

ตลาดโลก  จากเดิมท่ีเคยเป็นสินค้าท่ีถูกควบคุมโดยมีหน่วยงาน                                   

รับผิดชอบ 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะ

กรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย เป็นผู้กำาหนดราคานำ้าตาลทราย 

ณ หน้าโรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลาง

กำาหนดราคาสินค้าและบริการ เป็นผู้กำาหนดราคาจำาหน่ายนำ้าตาล

ทรายขายปลีก ทั้งนี้ การลอยตัวราคานำ้าตาลทรายอาจทำาให้ราคา

นำา้ตาลทรายมีความผนัผวน และอาจมผีลกระทบต่อต้นทนุการผลติ

ของ CBD ได้

 (ข)  น�า้ตาลทรายทีใ่ช้ในการผลติเพือ่ส่งออกไปต่างประเทศ

 ราคานำ้าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่ง

ออกไปต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับราคานำ้าตาลทรายในตลาดโลก 

โดยราคานำ้าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวข้ึนอยู่กับอุปสงค์และ

อุปทานของนำ้าตาลทรายที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่

เอื้ออำานวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ 

นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การนำาเข้า ของ

อุตสาหกรรมนำ้าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ราคานำ้าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กับ

ความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) จากการที่บราซิล

เป็นประเทศผูส่้งออกนำา้ตาลรายใหญ่ของโลก นอกจากนีย้งัมคีวาม

สมัพนัธ์กับราคานำา้มันเชือ้เพลงิ เนือ่งจากนำา้อ้อยรวมถงึกากนำา้ตาล

สามารถนำาไปผลิตเป็นเอทานอล โดยผสมกับนำ้ามันเพื่อใช้เป็นเชื้อ

เพลิงรถยนต์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซ้ือขายนำ้าตาลทรายใน

ตลาดโลกมคีวามผนัผวนสูงและอาจมผีลกระทบต่อต้นทุนการผลติ

ของ CBD ได้

 (2) เศษแก้ว

 เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG 

ซึ่งจัดซื้อโดยการทำาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี เพื่อจัดหา

เศษแก้วจากบริษัทผู้ค้าและ APG ยังคงมีแผนที่จะออกใบสั่งซื้อ

เพื่อสั่งซื้อเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้วจำานวนอย่างน้อย 2-3 ราย ซึ่ง

การทำาสัญญาระยะสั้นเพื่อจัดหาเศษแก้วและการออกใบส่ังซื้อดัง

กล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี APG 

ไม่สามารถรบัรองได้ว่าผูค้้าเศษแก้วจะสามารถจดัหาเศษแก้วให้แก่ 

APG ได้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอและในราคาทีเ่หมาะสม หากมกีรณีดงั

กล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงขึ้น เนื่องจาก APG 

ต้องปรับสูตรการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษ

แก้วเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดาแอช 

เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน 

และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 (3)  ก๊าซธรรมชาติ

 ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ 

APG โดย APG ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” ซึ่งเป็นสัญญาระยะกลางที่มีอายุ

สัญญาประมาณ 5 ปี โดยมีโครงสร้างราคาประกอบไปด้วย (1) 

ราคาก๊าซซ่ึงผันแปรตามราคานำ้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเฉลี่ยต่อวัน และ (2) Demand Charge ซึ่งจะเป็นค่าใช้

จ่ายคงที ่กำาหนดตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตติามทีไ่ด้ตกลงไว้

ในสัญญา และมีการปรับปรุงตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจริง

ทุก 6 เดือน 

 ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับ

ตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคานำ้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งปริมาณการใช้

ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวัน การที่ราคาก๊าซปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผล

ให้ APG มีต้นทุนที่สูงขึ้น 
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 นอกจากนี้ หาก ปตท. มีปริมาณก๊าซไม่เพียงพอ ปตท. อาจ

ไม่สามารถส่งก๊าซให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่กำาหนดไว้ในสัญญา 

กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ APG มีก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอในการ

ผลติขวดแก้วสชีาใหไ้ดต้ามจำานวนทีก่ำาหนดไวใ้นแผนการผลติ และ

ต้องหยุดการดำาเนินการของโรงผลิตขวดแก้วสีชา โดยการอุ่น 

เตาหลอมแก้วเพ่ือให้สามารถดำาเนินการต่อไปได้ภายหลังจากการ

หยุดการดำาเนินการผลิตซึ่งอาจทำาให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และหาก

ความเสี่ยงข้างต้นเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี

นัยสำาคัญ 

 7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ 
และระเบยีบทางการทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประกอบธรุกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ

 ธุรกิจการผลิต ทำาการตลาด และจำาหน่ายคาราบาวแดงของ 

CBD อยู่ภายใต้การกำากับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของ              

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำาคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร                   

พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

ดงักลา่วกำาหนดขอ้จำากดัเกีย่วกบัฉลาก การโฆษณาและการทำาการ

ตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง เช่น ข้อจำากัดในการโฆษณาสรรพคุณ

ของสินค้า ข้อจำากัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อกำาหนด                                                                                                           

ใหผู้ผ้ลิตเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัต้องแสดงคำาเตอืนบนฉลากถงึปรมิาณ

การบรโิภคในแตล่ะวนั เปน็ตน้ นอกจากนี ้ธรุกจิการผลติเครือ่งด่ืม

บำารุงกำาลังของ CBD ยังอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดแลกฎหมาย                                                                                                                                  

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

ซึ่งข้อจำากัดและข้อกำาหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญ

ประการหน่ึงท่ี CBD นำามาใช้พิจารณาประกอบในการตัดสินใจเก่ียวกับ                                                                                                    

นโยบายการผลิต การทำาการตลาด และการส่งเสริมการขาย ดังน้ัน                                                                                                            

หากหน่วยงานราชการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรอืระเบยีบ

ที่ใช้ในการกำากับดู-แลธุรกิจเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังให้มีความเข้มงวด

มากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อนโยบาย และกลยุทธ์ในการทำาการ

ตลาดของ CBD  และหาก CBD ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย

และกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจทำาให้ CBD 

ต้องมีภาระเพ่ิมมากข้ึนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 8. ความเส่ียงจากการท่ี CBD ไม่สามารถข้ึนทะเบียน
หรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศท่ี CBD จำาหน่าย

 ในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังในประเทศและในต่างประเทศ 

CBD จำาเป็นต้องดำาเนินการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงาน

ราชการที่กำากับดูแลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถ 

ขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจส่งผลให้ CBD  

ไม่สามารถจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่ง 

ผลกระทบในทางลบต่อตำาแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจ ผลการ

ดำาเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่บรษิทัฯ 

อย่างมีนัยสำาคัญ

 9. ความเส่ียงเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภค
และความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ

 (1)  ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์

 CBD มีความเส่ียงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเส่ียงดังกล่าวอาจเกิดมาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ท่ี

ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ท่ีชำารุดบกพร่อง (3) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ 

ปนเป้ือน หรือ (4) การติดฉลากและคำาเตือนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ี 

ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและ 

เรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ 

โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์                     

ของ CBD จากตลาด รวมท้ังหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องอาจส่ังให้  

CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทาง 

การเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 (2)  ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

 แม้ว่า CBD จะจัดให้มีข้อความคำาเตือนถูกต้องตามที่กำาหนด

ในประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่194) พ.ศ. 2543 เรือ่ง 

ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่182) พ.ศ. 2541 

เร่ือง ฉลากโภชนาการ เช่น สำาหรับคาราบาวแดง CBD ได้ระบุ

ขอ้ความ “หา้มดืม่เกนิวนัละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะสัน่ นอนไมห่ลับ 

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน” ไว้บน

ฉลากแล้วก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD 

จะกอ่ให้เกดิอันตรายต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคไมป่ฏบัิติ

ตามคำาเตอืนในฉลาก และอาจเกดิการเรยีกร้องให ้CBD รบัผดิชอบ

ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ CBD โดย

ให้ CBD ชดใช้ค่าดูแลรักษาพยาบาล หรืออาจมีการเรียกคืน

ผลติภัณฑ์ของ CBD จากตลาด รวมทัง้หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง
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อาจสัง่ให ้CBD ระงับหรือหยดุการประกอบกจิการได้ หากเกิดกรณี

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และ

ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

 นอกจากน้ี หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็น

อันตราย แม้ว่าขอ้กลา่วหาดังกลา่วจะไมไ่ด้อยูบ่นพืน้ฐานของความ

เป็นจริง อาจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย 

การค้าของ CBD ลดน้อยลง นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีอาจถูก 

เรียกคืนจากตลาด ท้ังน้ี การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่คำานึงถึง

ความชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อช่ือเสียงของกลุ่ม

บริษัทฯ รวมท้ังธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ

กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

 10. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงท่ีมีความสำาคัญ

 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความ

สามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณข์องบคุลากร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษา

บุคลากรที่สำาคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เพื่อดำารง

ตำาแหน่งแทนบุคลากรที่สำาคัญนี้ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างมีนัยสำาคัญ

 11. ความเส่ียงทางการเงินจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่

อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเนื่องจาก 

บริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายรับ

และรายจ่ายดำาเนินงานปกติที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราอื่นที่มิใช่

สกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเอง อีกท้ังการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของขนาดธุรกิจต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

 สำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 CBD มีรายได้ 

จากการขายต่างประเทศจำานวน 4,821 ล้านบาท โดยในจำานวนนี้

มีธุรกรรมที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นใน

อัตราส่วนประมาณร้อยละ 60:40 และมีสกุลเงินตราต่างประเทศ

ที่สำาคัญคือเหรียญสหรัฐฯ และหยวนจีน ในขณะที่ ICUK มีรายได้

จากการขายจำานวน 202 ลา้นบาท แบง่เปน็รายได้จากการขายเปน็

สกลุเงนิปอนดใ์นประเทศองักฤษและรายไดจ้ากการสง่ออกขายไป

ยังประเทศอื่นนอกทวีปเอเชียเป็นสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วน

ประมาณรอ้ยละ 50:50 ตามลำาดบั การเปลีย่นแปลงของอตัราแลก

เปลี่ยนจึงอาจส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศในภาพรวม

ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงใน

จุดนี้ด้วยการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้าและราคาซื้อขายให้เป็น

สกลุเงินตราหลกัในประเทศของตนเองและรับชำาระค่าสนิค้าลว่งหนา้

เป็นหลัก รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการเงิน (Derivatives) 

เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แสวงหา

ผลกำาไรแต่มุ่งเนน้ให้เกดิเสถยีรภาพของการเขา้ทำาธรุกรรมเกีย่วข้อง

กับสกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถบริหารจัดการได้  

กรมธรรม์ประกันภัย

ไม่ครอบคลุม

จากสงคราม

ภัยก่อการร้าย 

ความเสียหายมากกว่าจำา
นวนเงินประกันภัย

 12. ความเส่ียงจากการท่ีประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ  
อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ

 แมว้า่กลุม่บรษิทัฯ จะมนีโยบายทำาประกนัภยัทีเ่กีย่วเน่ืองกับ 

การดำาเนนิธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เพือ่ลดความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก

ความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่ม

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์

ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย 

สืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามและ 

ภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจำานวน

เงินประกันภัย และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท

ประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน 

กรมธรรมไ์ด ้นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีไ่มส่ามารถ 

ตอ่กรมธรรมไ์ดใ้นราคาท่ีเหมาะสมหากราคาของกรมธรรมป์รับตวั

สูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
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 13. ความเส่ียงจากการดำาเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ  
ต้องหยุดชะงัก

 กลุม่บรษัิทฯ ใช้โรงงานผลติและคลงัสนิค้าในการดำาเนนิธุรกิจ

ผลติ ทำาการตลาด และจำาหน่ายเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงั และเครือ่งดืม่

อืน่ ๆ   ดงันัน้ หากเกดิภยัธรรมชาต ิเช่น พาย ุอคัคภียั และแผ่นดนิไหว 

หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของ

ระบบไฟฟ้า การขาดแคลนนำ้าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้าย

และสงคราม อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธรุกจิ ผลการดำาเนนิงาน และฐานะทาง 

การเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 14. ความเส่ียงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุม
เสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 ณ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กลุ่ม 

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง โอภากุล จะ

ถอืหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.3 ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 

14.2 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ตามลำาดับ

 นอกจากนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ ยังดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี

อำานาจลงนามของบริษัทฯด้วย จึงทำาให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมี

อำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ

ควบคมุเสียงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไมว่า่จะเปน็เรือ่ง

การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน

ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์

เจรญิ ยงัสามารถคดัคา้นมตทิีส่ำาคญัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำาหรับเร่ือง

ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่ 

น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 15. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ย

จ่ายจำานวน 3,393 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่ก่อให้เกิด

ภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.1 

เท่า ณ ส้ินสุดวันเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการหา

แหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการขยายกำาลังผลิตโรงบรรจุกระป๋อง

และโรงบรรจุขวดของ CBD โรงผลิตขวดแก้วของ APG และ

โครงการก่อสร้างโรงผลติกระปอ๋งอลมิูเนยีมทีใ่ชเ้ปน็บรรจภัุณฑข์อง 

ACM การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่ง

ผลกระทบในทางลบต่อผล       ประกอบการและฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำาคัญ กลุ่มบริษัทฯ 

ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงิน จึงอยู่

ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้การจัดโครงสร้างเงินกู้ยืมสถาบัน 

การเงนิ โดยคำานงึถงึการบรหิารสภาพคลอ่ง ความสมดลุของแหล่ง

ที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและ 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่ม

บริษัทฯ ในภาพรวมเป็นสำาคัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัท

ย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงสร้าง

การลงทุนโดยการถือหุ้นในภาพรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Thailand Outside Thailand

CBD DCM APG ACM CTHKCHHK

CVHLUX

ICUK

100% 100% 100%

100%

84%(1) (2)

100% 100%74% (3)

Holding Subsidiaries

Operating Subsidiaries

Carabao Group

 (1)  สัดส่วนการถือหุ้นของ CBG ใน CVHLUX เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.3 มีผลในเดือนมกราคม 

2561 จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายโดย CVHLUX และแปลงหนี้สินเงินกู้ยืมเป็นทุนตามรายการปรับ

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศ 

 (2)  NIHK เข้าซื้อและรับโอนหุ้นที่ ICSG ถืออยุ่ใน CVHLUX จำานวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK และ ICSG มีสัดส่วน

การถือหุ้นภายหลังเข้าทำารายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้ว ตามลำาดับ

 (3) SHOWA DENKO พันธมิตรสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้นสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 26 

1.1 บริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนจัดต้ังภายในประเทศ

 บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำาหน่าย

เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ผ่านแนวคิด “สินค้าระดับโลก                                                                                        

แบรนด์ระดับโลก” ครบวงจร ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน

สามารถจำาแนกออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังต่อไปน้ี

1  การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมส�าหรับธุรกิจในประเทศ
และต่างประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 (1)  ธุรกิจการผลิต การตลาด ขายและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลัง เครื่องด่ืมเกลือแร่ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 

      ดำาเนินงานโดยบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่ม

บำารงุกำาลงัภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้คาราบาวแดง รวมถงึเครือ่งดืม่

เกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์ท พลัสและเครื่องดื่มอื่นๆ 

ที่กลุ่มบริษัทฯ จะดำาเนินการผลิตเพื่อจัดจำาหน่ายในอนาคต

CBD ผลติเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงั 2 รปูแบบ ประกอบไปด้วยแบบขวด

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ขนาด 150 มิลลิลิตร 

และแบบกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซฯ ขนาด 250 มิลลิลิตร และ

ประเภทอัดก๊าซฯ ขนาด 325 มิลลิลิตร ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

“คาราบาว” โดยกลุม่บรษัิทฯ ในปจัจบุนัดำาเนนิกจิกรรมการตลาด 

ขายและจดัจำาหนา่ยเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลงัเฉพาะแบบขวดในประเทศ 

ในขณะที่ตลาดต่างประเทศจะอยู่ในรูปแบบกระป๋องเป็นส่วนใหญ่ 

สอดคลอ้งกบัสภาวะการแขง่ขนัและพฤติกรรมผูบ้รโิภคในประเทศน้ันๆ 

กลุ่มบริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งสายการผลิตใหม่ตาม

โครงการขยายกำาลงัผลติเชงิบรูณาการแนวด่ิงเพ่ือรองรับการเติบโต

ของเครื่องดื่มบำารุงกำาลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำาลัง

ผลิตส่วนเพ่ิมดังกล่าวทยอยเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์เร่ือยมา

ตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 หากดำาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดตาม 

เป้าหมายภายในไตรมาส 1/2561 กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำาลังผลิตโรง

บรรจติุดตัง้รวม (Installed capacities) อยูท่ีป่ระมาณ 1,400 ลา้น

กระป๋องและ 1,800 ล้านขวดต่อปีภายใต้การดำาเนินงานของ CBD 

สายการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและขวดส่วนใหญ่จะย้ายมารวมกัน

อยู่ที่ศูนย์กลางผลิตแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่อำาเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา นอกจากน้ี CBD ยังมีกำาลังผลิตสำาหรับเคร่ืองด่ืมเกลือแร่                                                                                           

ในรูปแบบขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร อยู่ที่ประมาณ 110 ล้าน                

ขวดต่อปี  

     (2) ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
 ดำาเนนิงานโดยบรษิทั เอเชยีแปซฟิิกกลาส จำากดั ซ่ึงเป็นบรษิทั

ย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

สำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โดย APG มีกำาลัง

APG DCM

CBD

ACM

ตัวแทน

จัดจำหนาย

ศูนยกระจายสินคา

ภูมิภาค (DC)

หนวยรถกระจาย

สินคา

ใหการสนับสนุนทางการตลาด

ชองทางรานคาสมัยใหม
(Modern Trade)

ชองทางรานคาแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)

ขายตางประเทศ

ขายในประเทศ

3. ธุรกิจ

บริหาร

จัดการ

การจัดจำหนาย

2. ธุรกิจ

จัดหาและ

ผลิตขวดแกว

4. ธุรกิจ

จัดหาและ

ผลิตกระปอง

อลูมิเนียม

1. ธุรกิจผลิตทำการ

ตลาดและจำหนาย

เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

และเครื่องดื่มอื่นๆ

รานคาแบบสมัยใหม

(Modern Trade)

ตัวแทน

จัดจำหนายยอย

ผูนำเขา/ตัวแทน

จำหนาย/ผูจัดจำหนาย

ทองถิ่นในตางประเทศ

ICUK ตัวแทนทางการตลาด

การขายและจำหนายในประเทศ

อังกฤษและประเทศอื่นๆ

รานคาที่ประเทศอังกฤษ

และประเทศอื่นๆ

ตัวแทนจัดจำหนาย

ยอยของตัวแทนยอย

รานคาในตางประเทศ

รานคาปลีก
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ผลิตขวดเพิ่มขึ้นเป็น 620 ล้านตันแก้วต่อปีหรือเทียบเท่าขวดแก้ว

สีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง ขนาด 150 มิลลิลิตร                 

อยู่ที่ 1,300 ล้านขวดต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านขวดต่อปี กำาลัง

ผลติส่วนเพิม่ดงักล่าวเข้าสูก่ระบวนการผลติเชงิพาณชิย์ในไตรมาส 

4/2560 ลดการพ่ึงพิงขวดแก้วสชีาทีจ่ดัหาจากบุคคลภายนอกซึง่มี

ต้นทนุต่อหน่วยสงูกว่าและสนบัสนนุการเตบิโตของเครือ่งดืม่บำารงุ

กำาลังภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาวแดงในประเทศ ทัง้นี ้APG 

จะใช้กำาลังผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) เพื่อผลิตและจำาหน่ายขวดแก้ว               

ให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้ราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่เป็น

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

 อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

เกลือแร่จากบุคคลภายนอกท้ังหมด โดยไม่ได้ดำาเนินการผลิตด้วย

ตนเอง และไม่ได้รับผิดชอบในด้านการจัดหากระป๋องอลูมิเนียมท่ี

ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้แก่ CBD

     (3) ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่าย  

 ดำาเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยประกอบธุรกจิบริหารจดัการชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์

ทีก่ลุ่มบรษัิทฯ ดำาเนนิการผลติภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของตนเอง

ของบริษัทฯ (Branded products by our own manufacture) 

ผลติภณัฑ์ทีก่ลุ่มบรษัิทฯ วา่จา้งบคุคลภายนอกดำาเนนิการผลติภาย

ใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว (Branded products by 3rd 

party manufacture) และผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่

บุคคลภายนอก (3rd party products for distribution) สำาหรับ

ธุรกิจในประเทศ โดยช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สำาคัญประกอบไป

ด้วย ร้านค้าดั้งเดิมทั้งในส่วนของการกระจายผ่านตัวแทน (Mul-

ti-tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและ

หน่วยรถเงินสด (Cash van)  ตลอดจนร้านค้าสมัยใหม่ (Modern 

Trade) ซึ่งในปัจจุบัน DCM มีศูนย์กระจายสินค้าจำานวน 31 แห่ง

และหนว่ยรถเงนิสดจำานวน 333 คนัปฏบิติัการครอบคลมุพืน้ทีก่าร

ค้าสำาคญัท่ัวประเทศภายใตก้ารบริหารจัดการของตนเอง DCM เริม่

ดำาเนนิการรบัจา้งจัดจำาหนา่ยผลติภณัฑ์ใหแ้กบุ่คคลภายนอกตัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายน 2558 เปน็ตน้มา โดย ณ สิน้ป ี2560 มผีลติภณัฑ์

รับจ้างจัดจำาหน่ายจำานวน 24 รายการทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภค

ทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นจาก 13 รายการในปีก่อน

หน้าผลิตภัณฑ์ที่ขายและจัดจำาหน่ายในประเทศท้ังหมดจะดำาเนิน

การผ่าน DCM ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีขายและจัดจำาหน่ายใน 

ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของตลาดส่งออกเดิมไม่รวมประเทศจีน 

ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน

และอื่นๆ (Non-China markets) และตลาดส่งออกใหม่อย่าง

ประเทศจีน จะดำาเนินการผ่าน CBD โดยเป็นการส่งออกขายไปยัง

บริษัทคู่ค้าตวัแทนทีน่ำาเขา้ผลติภัณฑ์ในเขตพ้ืนทีป่ระเทศของตนเอง

          (4) ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

 ดำาเนินงานโดยบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO Group 

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และ 26 ตามลำาดับ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้

เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ 

 โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ 32 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดิน

ของ APG ปจัจบุนั อาคารโรงงานดว้ยขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยรวม 22,000 

ตารางเมตร รองรับการติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

จำานวน 2 สายการผลิต ท้ังน้ี ACM จะติดต้ังเคร่ืองจักรผลิตกระป๋อง 

อลูมิเนียมจำานวน 1 สายการผลิต เทียบเท่ากำาลังผลิตกระป๋องที่ใช้

เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุง ขนาด 250 มิลลิลิตร อยู่ที่ 1,000 

ล้านกระป๋องต่อปี โดยมีกำาหนดการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 

2/2561 และคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดใน

ไตรมาส 4/2561 ลดการพ่ึงพงิกระปอ๋งอลมิูเนยีมทีจ่ดัหาจากบคุคล

ภายนอกและสนับสนุนการเติบโตของเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังภายใต้

เครื่องหมายการค้าคาราบาวในต่างประเทศ 

1.2  บริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนจัดต้ังต่างประเทศ

 บริษัทฯ ร่วมทุนกับ ICSG เพ่ือลงทุนโดยการถือหุ้นใน ICUK ทาง

อ้อมผ่านบริษัทย่อยท่ีจัดต้ังใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX 

โดย ICUK มีนโยบาย แผนธุรกิจและการบริหารจัดการภายใต้ทีมงาน

ผู้บริหารท่ีมีความรู้และประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมจากบริษัทช้ันนำาระดับโลก และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะนำา 

เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวเข้าสู่ตลาด

ต่างประเทศ เร่ิมจากประเทศอังกฤษท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังใหญ่

ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกและมีแผนจะขยายเครือข่ายเข้าสู่ตลาดใน

ประเทศอ่ืนนอกทวีปเอเชียต่อไปในอนาคต  ด้วยกลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่างจากเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังอ่ืนในตลาด อาทิเช่น การสร้าง

ความเช่ือมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ท้ังในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไป

สู่กีฬาฟุตบอล โดยการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลช้ันนำา ได้แก่ 

Chelsea Football Club Limited (CFC) เป็นระยะเวลา 5 ฤดูกาล

ส้ินสุดปี 2564 ในฐานะ Principal Partner สำาหรับ 3 ฤดูกาลแรก 

และในฐานะ Global Partner ในฤดูกาลท่ี 4 และ 5 ตามลำาดับ และ
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เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ English Football League 

(EFL) เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาลส้ินสุดปี 2563 ท้ังน้ี English Football 

League (EFL) เป็นหน่ึงในสามของการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่

ในประเทศอังกฤษและมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่ง            

จากท่ัวประเทศ ซ่ึงเปล่ียนช่ือรายการมาเป็น Carabao Cup ตลอด

อายุสัญญา นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอล

ช้ันนำาอีกแห่งหน่ึงในประเทศอังกฤษ ได้แก่ Reading Football Club 

(RFC) ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างความ                      

แตกต่าง ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้

ครอบคลุม อย่างต่อเน่ือง โดย ICUK มีการขายและจัดจำาหน่ายผ่าน

ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้า                

สมัยใหม่ (Modern Trade) ในกรงุลอนดอนและอกีหลายเมอืงใหญ่

ที่เป็นจุดสำาคัญทางการตลาด โดยมีจุดขายท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวมกันมากกว่า 20,000 แห่งท่ัว

ประเทศอังกฤษ ณ ส้ินปี 2560 โดยมีแผนท่ีจะเร่งขยายช่องทาง                

จัดจำาหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์ของการเป็น              

ผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลช้ันนำาของโลก

2  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแบง่ผลติภณัฑอ์อกเปน็ 2 ประเภทหลกั 

ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 

(Branded products) และ ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่

บุคคลภายนอก ( 3rd party products) โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของตนเองมีท้ังในส่วนที่ดำาเนินการผลิตด้วย

ตนเองและว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำาเนินการผลิต โครงสร้าง 

รายได้จากการขาย จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม สามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
2558 2559 2560

ธุรกิจในประเทศ      

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

 คาราบาวแดงแบบขวด            5,379     69.4          5,993   60.3        6,034           46.8

 สตาร์ท พลัสแบบขวด                97       1.2            148     1.5            49   0.4

รวม                5,475     70.6          6,141   61.8       6,083          47.1

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการผลิต
 นำ้าดื่มคาราบาว        -          -            102     1.0            96    0.7

 กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง       -          -   56     0.6           123    1.0

 กาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม       -          -   80     0.8           718    5.6

รวม           -          -            238     2.4          936    7.3
รวม ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ            5,475     70.6          6,379   64.1       7,020  54.4

ล้านบาท สัดส่วน 
(ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาทสัดส่วน 

(ร้อยละ)
สัดส่วน 
(ร้อยละ)
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 
2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2559 2560

 (1) เครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้
คาราบาวแดงแบบขวด

 

 คาราบาวแดงแบบขวดขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เป็นเคร่ืองด่ืม

ชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) โดยกลุ่มบริษัทฯ จำาหน่าย

คาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็นหลัก และนอกจากนี้ยัง

สง่ออกคาราบาวแดงไปยงัตลาดตา่งประเทศทีผู่บ้รโิภคนยิมบรโิภค

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังในบรรจุภัณฑ์แบบขวดอีกด้วย

 คาราบาวแดงแบบขวดเป็นเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังรายแรกใน

ประเทศไทยที่ทำาการตลาดโดยแสดงส่วนผสมของวิตามินบี 12  

บนฉลากของผลติภณัฑ ์ซ่ึงเป็นหนึง่ในกลยทุธท์างการตลาดในการ

วางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เพื่อสร้างความ

แตกต่างให้กับคาราบาวแดง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้คาราบาว

แดงแบบขวดประสบความสำาเร็จในประเทศไทยอย่างมากจนถึง

ปัจจุบัน

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
 กลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป       2     0.0           197    2.0          529   4.1

 กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       -        -       -      -          274   2.1

รวม          2     0.0           197    2.0          803   6.2

รวม ธุรกิจในประเทศ            5,477   70.6        6,576            66.1       7,822          60.6

ธุรกิจต่างประเทศ

ภายใต้การดำาเนินงานของ CBD
 คาราบาวแดงแบบขวด    86    1.1               123     1.2           188   1.5

 Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ         2,094   27.0            3,048          30.7        4,628           35.9

 อื่นๆ      96     1.2           169    1.7              6    0.0

 รวม              2,276   29.4        3,340             33.6        4,821         37.4

ภายใต้การดำาเนินงานของ ICUK
 คาราบาวแบบกระป๋องประเภทอัดก๊าซฯ                -        -                16            0.2          202                   1.6

รวม ธุรกิจต่างประเทศ           2,276   29.4        3,356          33.8        5,024          38.9

รวม รายได้จากการขายอื่น      -       -            12    0.1           58   0.5      

รวม รายได้จากการขายทั้งหมด          7,753  100.0        9,943       100.00      12,904        100.0
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(2) คาราบาวแบบกระป๋องประ เภทไม่อัดก๊าซฯ 
(Non-carbonated)  

   Carabao แบบกระปอ๋งชนดิไมอ่ดักา๊ซฯ (Non-carbonated) 

ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกเพื่อจำาหน่ายใน

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น จีน กัมพูชา อัฟกานิสถาน เยเมน 

เมียนมาร์ เวียดนาม และอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนของ

ส่วนผสมสำาคัญใน Carabao แบบกระป๋องที่จำาหน่ายในแต่ละ

ประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความชื่นชอบของ 

ผู้บริโภค ตลอดจนข้อกำาหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ

      (3) คาราบาวแบบกระป๋องประเภทอัดก๊าซฯ 
(Carbonated)  

    

 Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ ขนาดบรรจุ 325 

มลิลลิติร กลุม่บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จำาหนา่ย ครัง้แรกในกมัพชูาเมือ่เดอืน

พฤษภาคม 2558 จนเปน็ทีน่ยิมในตลาดอยา่งสงู ตอ่มาไดจ้ำาหนา่ย

ไปยัง สหราชอาณาจักร บราซิล และประเทศอื่นๆ และพร้อมที่จะ

จดัจำาหนา่ยไปอกีหลายประเทศทัว่โลกทีม่คีวามนยิมในการบรโิภค

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังชนิดอัดก๊าซ 

    

 (4) สตาร์ท พลัส

  สตาร์ท พลสัเปน็เคร่ืองดืม่เกลอืแร่บรรจใุนขวดแก้ว ขนาด 250 

มลิลลิติร โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้เริม่ทำาการตลาดและจำาหนา่ยสตารท์ 

พลสัเปน็ครัง้แรกในประเทศไทยในเดอืนพฤษภาคม 2557 ด้วยการ

สรา้งความแตกตา่งใหกั้บสตารท์ พลสั จากสนิคา้คูแ่ขง่โดยชจูดุเด่น

ของส่วนผสมที่สำาคัญอย่าง สังกะสี (Zinc)

(5) น้ำาดื่มคาราบาว

                            

              

 

 นำ้าดื่มคาราบาว บรรจุในขวดใส PET ขนาด 600 และ 1500 

มิลลิลิตร โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมทำาการตลาดและจัดจำาหน่าย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ชูจุดขายนำ้าดื่มคาราบาว เป็นนำ้าดื่มที่มี

ต้นกำาเนิดจากแหล่งนำ้าใต้ดินธรรมชาติ มีคุณภาพ และปราศจาก

การปนเปื้อนสารพิษต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัยได้มาตรฐานถึง 4 ขั้นตอน ทั้ง Filtration, RO, UV และ 

Ozone 
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(6)  กาแฟปรงุสำาเรจ็ชนดิผงทรอีนิวัน ตรา “คาราบาว”

 กาแฟปรงุสำาเรจ็ชนดิผงทรอีนิวนั ม ี2 รสชาต ิ 1.รชิ อโรมา (ซอง

แดง) 2.เอสเปรสโซ (ซองเขียว) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มทำาการตลาด

และจดัจำาหนา่ยไปเมือ่เดอืน กรกฏาคม 2559 โดยชจูดุขาย ดืม่กาแฟ

คาราบาว รชิ อโรมา รสชาตกิลมกลอ่มลงตวั ในสว่นของ เอสเปรสโซ 

เข้มข้นสะใจ สำาหรับคอกาแฟรสเข้ม

(7)   กาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่มตราคาราบาว

 กาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่มมี 2 รสชาติ 1. เอสเปรสโซ (กระป๋อง

เขียว) 2. โรบัสต้า (กระป๋องแดง) ปริมาณ 180 มิลลิลิตร/กระป๋อง 

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมทำาการตลาดและจัดจำาหน่ายเมื่อ เดือน

พฤศจิกายน 2559 กาแฟคาราบาว กระป๋องโดดเด่นด้วยรสชาติเข้ม

เต็มรสกาแฟในรูปแบบของคาราบาว

(8) ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
  กลุ่มบรษิทัฯ รบัจ้างจดัจำาหน่ายผลติภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก

ผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดเป็นหลัก โดย ณ ส้ินป ี

2560 มีผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายจำานวน 24 รายการ ทั้งในกลุ่ม

อปุโภคบรโิภคทัว่ไปและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่

อุปโภคบริโภคทั่วไปประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น 

นำ้าตาลสด ตรา “บ้านอ้อย” มะขามคลุกบ๊วย ตรา “เปรี้ยวปาก” 

ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลันเตา และถั่วปากอ้า ตรา “ราชาเมล็ด” และ

ผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่อาหาร (Non-food) เช่น นำา้ยาล้างจาน ตรา “ว้าว” 

นำ้ายาปรับผ้านุ่ม ตรา “ซอฟท์ ดี” ผงซักฟอก “แชมป์” แปรงสีฟัน 

ตรา “บิ๊ก สมายล์” โดยเริ่มรับจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 
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3. การตลาดและการแข่งขัน

     (1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า

คาราบาวแดง และ Carabao

สตาร์ท พลัส

นำ้าดื่มคาราบาว 

กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง
ทรีอินวันตราคาราบาว

 

 สำาหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภค

วัยทำางานทุกกลุ่มอาชีพท่ีต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการทำางาน โดย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง 

 สำาหรบัตลาดต่างประเทศ กลุม่บรษิทัฯ มกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัใน

แต่ละประเทศทีก่ลุม่บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิ

 ปัจจบุนั รายได้ส่วนใหญ่ของคาราบาวแดงมาจากกลุม่ลกูค้าในประเทศ อย่างไร

กดี็ กลุม่บรษัิทฯ มีแผนเพิม่สดัส่วนรายได้จากกลุม่ลกูค้าในต่างประเทศมากขึน้

 กลุม่บรษัิทฯ มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคตัง้แต่วยัรุน่จนถึงวยักลางคน 

ท่ีใส่ใจตนเอง และต้องการเตมิความสดชืน่จากการทำางานและกจิกรรมกลางแจ้ง รวมถงึ 

กลุ่มที่ต้องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจากการออกกำาลังกาย

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ สตาร์ท พลสั ในปัจจบุนัเป็นลกูค้าในประเทศเท่าน้ัน

 ตลาดนำ้าดื่มภายในประเทศ มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างคือกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ให้

ความสำาคัญกับความเป็นนำ้าดื่มที่มีแบรนด์ และคุณภาพความสะอาด  มีมาตรฐาน 

โดยเปลี่ยนจากการบริโภคที่ดื่มนำ้าขวดขุ่นจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

 ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของนำ้าดื่มคาราบาวจะเป็นลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น

 ทางกลุ่มบริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเดียวกับเครื่องดื่มบำารุง

กำาลงั (ตลาดภายในประเทศ) เป็นกลุม่อาชพีทีต้่องการความกระปรีก้ระเปร่าในยามเช้า                                                                                                              

เพื่อเริ่มวันใหม่ที่สดใส โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงทรีอินวันตราคาราบาว 

เป็นลูกค้าภายในประเทศก่อน
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กาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม
ตราคาราบาว

 กาแฟปรงุสำาเรจ็พร้อมดืม่มกีลุม่เป้าหมายเดยีวกนักบัเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงั

และกาแฟปรุงสำาเร็จทรีอินวัน เพียงแต่จะบริโภคคนละเวลากันเท่านั้น ส่วนกลุ่ม

เป้าหมายรองจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคเครื่องด่ืมบำารุงกำาลัง ซึ่งท้ังสองกลุ่มมีความ

ต้องการความสดชืน่ระหว่างการทำางาน ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได้ระดบัชัน้ต้นจนถงึปานกลาง

 ขณะนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดจำาหน่ายอยู่เพียงแค่ตลาดภายในประเทศ

เท่านั้น

(2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
 สำาหรบัตลาดภายในประเทศ กลุม่บรษิทัฯ จะทำาการตลาดกับ 

ผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความต้องการบรโิภค

ผลติภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ ผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ 

มีการดำาเนินการการตลาดทั้งในรูปของการตลาดแบบ Above 

the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) และ 

การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 (ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่าน 

สื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง)
 การทำาการตลาดแบบ Above the Line ประกอบไปด้วยการ

ทำาโฆษณาบนสือ่ต่างๆ ทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่ผูบ้ริโภคในวงกว้าง เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายโฆษณา เป็นต้น 

 กลุ่มบริษัทฯ นำาเสนอเครื่องหมายการค้า และภาพลักษณ์

ของคาราบาวแดงผ่านผู้แนะนำาสินค้า (Presenter) และตัวแทน

สินค้า (Brand Ambassador) โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด  

คาราบาว ซึ่งเป็นศิลปินและหัวหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิต ผู้มีชื่อเสียง

โด่งดัง ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยตลอดระยะเวลา

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีแอ๊ด คาราบาว เป็นผู้แนะนำาสินค้า (Presenter) และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador)

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า
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 (ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาด 
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)
 การทำาการตลาดแบบ Below the Line ประกอบไปด้วย 

การทำากจิกรรมทางการตลาดโดยตรงกบัผู้บรโิภค เช่น การแจกตวัอย่าง 

ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทดลอง การจัดกิจกรรม เล่นเกมส์รับ 

ของรางวัล และการลงพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทฯ จะดำาเนินกิจกรรมการตลาดภาคสนามผ่าน 

ทีมงานสาวบาวแดง ซึง่มคีวามคุน้เคย ความรู ้ความเชีย่วชาญ ความ

สัมพันธ์ และความใกล้ชิดกับตัวแทนจำาหน่ายในระดับต่างๆ ตั้งแต่

ร้านค้าปลีก ไปจนถึงผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งการทำา

กจิกรรมทางการตลาดของทมีงานสาวบาวแดง มวีตัถปุระสงค์เพือ่

ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายโดยตรงและกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ ์

ของกลุ ่มบริษัทฯ ปัจจุบันกลุ ่มบริษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดง

มากกว่า 80 ทีมหรือมากกว่า 600 คนปฏิบัติงานครอบคลุม

พื้นที่สำาคัญทางการตลาดเกือบทั่วประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ                                                                                                 

เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดสำาหรับ

เครื่องด่ืมบำารุงกำาลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ การที่

กลุม่บรษัิทฯดำาเนินการพฒันาทีมงานสาวบาวแดงด้วยตนเองนัน้จะ

ทำาให้ทมีงานสาวบาวแดงทกุคนมคีวามรู ้ความเช่ือมัน่ในผลติภณัฑ์

ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย

 การทำาการตลาดแบบ Thru-th  Line ประกอบไปด้วย การนำา

เสนอเนื้อหา การทำาโฆษณา และทำากิจกรรมทางการตลาดกับ 

ผู้บริโภค บนสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารระบบสองทาง 

(Two-way Communication) ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ 

มือถือ เป็นต้น 

 กลุ่มบริษัทฯ จะนำาเสนอเนื้อหาและโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 

เช่น บทความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ เพลง เกมส์ ฯลฯ   

ให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค โดยมีการผลิตผลงานต่างๆ  

ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมในยุคดิจิทัลด้วย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือโปรโมทสินค้า เพ่ิมการรับรู้เร่ืองแบรนด์ให้กับ

ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริโภค 

กลุ่มเก่าได้อีกด้วย

 (ค) การตลาดแบบ Thru-the Line (Digital Marketing ) 

ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง
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 สำาหรับการทำาการตลาดต ่างประเทศ กลุ ่มบริษัทฯ  

จะพิจารณาสรรหาตัวแทนจำาหน ่ายที่มีความชำานาญและ

ประสบการณ์ในการจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศ 

อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ในประเทศนัน้ๆ เพ่ือจำาหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ เป็นสำาคญั 

ทั้งนี้ กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะปรับ

เปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ 

ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจทัล

 กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำาหน่ายมุ่งเน้นการทำากิจกรรม

การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่ม 

ผู้บริโภคในวงกว้าง) เพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับตัวแทนจำาหน่าย

ทำาการตลาดในประเทศกัมพูชา โดยนำารูปแบบการทำากิจกรรม            

การตลาดในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เช่น การสนับสนุน                   

การแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาว
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พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู ้บริโภค

ได้ทดลองด่ืม นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าว 

ทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และวงดนตรี

คาราบาว ในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย

 สำาหรับในตลาดประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดเครื่องดื่มบำารุง 

กำาลงัขนาดใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก และประเทศอืน่ๆ ในยโุรป 

โดยเริม่ทำาการตลาดอย่างเป็นทางการครัง้แรกในช่วงเดอืนกันยายน 

2559 บริษัทฯ วางกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังรายอื่นในตลาด อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมโยงจาก

ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล  

มุง่เน้นการใช้ฟุตบอลเป็นสือ่กลางในการเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

โดยมกีารจดัทำาสือ่โฆษณาผ่าน โปสเตอร์และโซเชยีล มเีดยี ในรปูแบบ 

ต่างๆ อีกทั้งยังติดโลโก้บนเสื้อนักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์  

ซึง่เป็นการสร้างการรบัรูแ้ละตอกยำา้เครือ่งหมายการค้าของคาราบาว

ผลกัดนัให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้มโีอกาสทดลองผลติภณัฑ์เพือ่สร้าง

โอกาสการขายต่อไป ควบคูไ่ปกับการลดต้นทนุดำาเนนิงานทีท่บัซ้อน

และไม่จำาเป็นเพือ่ประโยชน์ของการสร้างผลตอบแทนจากการขายใน

อัตราทีเ่หมาะสม  

 

ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ ได้ร่วมเป็นคูส่ญัญากบัสโมสร และการแข่งขนั

ฟุตบอลดังนี้

 (1) สโมสรฟตุบอลเรดด้ิง Reading Football Club (“RFC”) 

แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู ่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอล 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 

2559/2560-2561/2562 แบรนด์คาราบาวจะปรากฎบนเสื้อแข่ง

และเสื้อซ้อมของทีมสโมสรรวมทั้งสื่อต่างๆ ในสนาม 

 (2) สโมสรฟตุบอลเชลซ ีChelsea Football Club (“CFC”) 

แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู ่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเชลซี                           

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมด 5 ฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขัน 

2559/2560-2563/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3 ฤดูกาลแรก                          

ซึ่งเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขัน 2559/2560-2561/2562 เป็นคู ่

สัญญาในฐานะพันธมิตรหลัก (Principal partnership) โดย

แบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนเสื้อซ้อม รวมถึงสื่อต่างๆ ในสนาม 

Stamford Bridge เช่นตรงพนักที่นั่งของนักเตะ หรือ ป้าย LED 
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รอบสนาม มากกว่านั้นกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมาย และ 

นกัเตะสโมสรฟตุบอลเชลซีบนผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษทัฯ ทัว่โลกได้

และ 2 ฤดูกาลหลังซึ่งเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขัน 2565/2563-

2563/2564 เป็นคู ่สัญญาในฐานะพันธมิตรในระดับ Global                                                                                       

partnershipโดยแบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนป้าย LED                     

รอบสนามสำาหรบัทกุทีมเหย้าของเชลซีลดลงเหลอืเป็นเวลา 5 นาที 

รวมถงึกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงสามารถใช้เครือ่งหมาย และนกัเตะสโมสร

ฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทั่วโลก

 

(3) อิงลิชฟุตบอลลีก English Football League (EFL) 

แบรนด์คาราบาวได้ร ่วมเป็นผู ้สนับสนุนหลักกับการแข่งขัน 

อิงลิชฟุตบอลลีกสำาหรับการแข่งขัน 3 ฤดูกาล ตั้งแต่ฤดูกาล

แข่งขัน 2560/2561-2562/2563 การแข่งขันฟุตบอลลีกนั้น                                                                                                 

มีมากกว่า 90 สโมสร โดยใช้ชื่อเป็น “คาราบาวคพั” รวมทัง้แบรนด์

คาราบาวจะปรากฏบนแขนเสือ้นกัเตะ และสื่อต่างๆ ในสนามการ

แข่งขันตลอดอายุสัญญา 

 (ค) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
 กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

บริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

ตลาดในประเทศ
 กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใน

ประเทศผ่านช่องทางการจัดจำาหน่าย 2 ช่องทาง ได้แก่ ร้านค้าแบบ

ดัง้เดมิ (Traditional Trade) และร้านค้าแบบสมยัใหม่ (Modern 

Trade)

 ในช่องทางร้านค้าแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) น้ัน กลุม่

บรษัิทฯมีเป้าหมายให้มกีารกระจายสนิค้าให้ครอบคลมุได้ทกุพืน้ที่

ทัว่ประเทศไทย ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ ได้สรรหาตัวแทนจำาหน่ายหลกั 

(Agent) ทีมี่ศกัยภาพในการกระจายสนิค้าในแต่ละเขตจงัหวดั และ

ร่วมกนัสรรหาเครอืข่ายตวัแทนจำาหน่ายย่อย (Sub-Agent หรอืยีป๊ั่ว) 

และ ร้านค้าส่งขนาดเล็ก (ลกู Sub-Agent หรอื ซาป๊ัว) เพ่ือให้กระจาย

สนิค้าลงสูร้่านค้าปลกีในระดบัตำาบลได้อย่างทัว่ถงึ ซึง่กลุม่บรษิทัฯจะ

ขายขาดให้กบัตวัแทนจำาหน่ายหลกั (Agent) โดยได้รบัชำาระเงนิล่วงหน้า

ก่อนส่งมอบ และมีนโยบายไม่รับคนืผลติภัณฑ์หลงัการส่งมอบ  

 เพือ่สนบัสนนุการขายของตัวแทนจำาหน่ายหลกั (Agent) กลุม่

บรษัิทฯ ได้ส่งทมีงานสาวบาวแดงจดัทำากจิกรรมทางการตลาด โดย

แนะนำาสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ซ่ึงในปี 

2560 ทีผ่่านมา ทมีงานสาวบาวแดงได้เน้นทำากจิกรรมทางการตลาด

ทีภู่มิภาคกลาง และตะวันออกเฉยีงเหนอื  

 อย่างไรก็ตาม หากเขตจังหวัดใดที่ไม่มีตัวแทนจำาหน่ายหลัก 

(Agent) ทีมงานฝ่ายขายของกลุ่มบริษัทฯ จะดำาเนินการกระจาย

สนิค้าเข้าสูร้่านค้าส่ง เพือ่สร้างให้สนิค้าของกลุม่บรษัิทฯมีความนยิม

และกระจายได้ครอบคลมุในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯได้เพิ่มการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้าน

ค้าปลกี โดยผ่านทมีงานขายของกลุม่บรษิทัฯ ซึง่ประจำาอยูท่ีศ่นูย์

กระจายสนิค้าภูมิภาค (Distribution Center) โดย ณ สิน้ปี 2560 

มทีัง้หมด 31 ศนูย์ และมหีน่วยรถเงนิสด 333 คนั ครอบคลมุการขาย 

73 เขตจงัหวัด โดยเข้าถงึร้านค้าปลกีได้ 220,000 ร้านค้า โดยการ 

เข้าเยี่ยมร้านค้าปลีกเหล่านี้จัดขึ้นอย่างเป็นแบบแผน มีรายการ

สนับสนุนการขาย (Promotion) และการบริการจัดเรียงสินค้า

หน้าร้าน จึงทำาให้ร้านค้าปลีกเหล่านี้เป็นร้านค้าประจำาของกลุ่ม

บรษิทัฯ โอกาสในการขายผลติภณัฑ์ใหม่และสร้างการกระจายอย่าง

ครอบคลมุจงึสามารถเกดิขึน้ได้ผ่านหน่วยรถเงนิสด
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  ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) สำาหรับช่อง

ทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ กลุม่บริษทัฯมเีป้าหมายให้ผูบ้รโิภคสามารถ

เข้าถงึและหาซือ้สนิค้าได้สะดวกและรวดเร็ว จงึได้ขยายการขายในร้าน

ค้าสะดวกซือ้(Convenience Store), เคร่ืองจำาหน่ายสนิค้าอัตโนมัติ 

(Vending Machine) รวมถึงห้างสรรพสนิค้าท้องถ่ิน (Local Modern 

Trade) 

 ส่วนในร้านค้าซปุเปอร์มาร์เกต็และไฮเปอร์มาร์เก็ต กลุ่มบรษัิทฯ

ให้พนักงานปฏิบัตกิารประจำาร้านค้า (Merchandiser) ปรับพืน้ทีก่าร

จดัเรียงสนิค้าให้มสีนิค้าเติมเต็มและอยูใ่นช้ันเรียงอย่างชดัเจน 

ตลาดต่างประเทศ
 กลุม่บรษัิทฯ จำาหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ ในต่างประเทศ

ผ่านคูค้่าซึง่ประกอบด้วย ผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย หรอืผูจั้ดจำาหน่าย

ท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ต่อไปยังผู้บริโภคใน

ประเทศที่เป็นตลาดหลัก กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายใช้คู่ค้ารายเดียว 

โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องมีความแข็งแกร่งในการกระจายผลิตภัณฑ์ของ

กลุม่บรษิทัฯ ส่วนประเทศอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่ตลาดหลกันัน้ กลุ่มบรษัิทฯ จะ

พจิารณาจำาหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูน้ำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย หรอืผูจ้ดั

จำาหน่ายท้องถิน่หลายราย ตามความเหมาะสมของการดำาเนนิธรุกจิใน

ประเทศนัน้ ๆ  ทัง้นีก้ลุ่มบริษทัฯ ได้กำาหนดให้มทีีมฝ่ายขายต่างประเทศ

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการบริหารจัดการและสร้างความ

สมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่าต่างประเทศ

 สำาหรับการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะ

ขายให้แก่ผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถ่ินใน             

ต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ ในปี 2560 กลุ่ม

บริษัทฯ มีการขายสินค้าไปในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ

ท่ีมีรายได้สูง 5 อันดับแรก คือ กัมพูชา จีน พม่า เวียดนามและ

อัฟกานิสถาน ภายใต้การดำาเนินงานของ CBD นอกจากน้ี บริษัทฯ มี

แผนท่ีจะขยายไปยังตลาดใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพการเติบโต

ในอนาคต

 บริษัทฯ ได้ลงทุนถือหุ้นใน ICUK  ซ่ึงรับผิดชอบดูแลด้านกิจกรรม

ทางการตลาดและการจัดจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้ตราสินค้า

คาราบาวสำาหรับตลาดในประเทศอังกฤษและตลาดในประเทศอ่ืน

นอกทวีปเอเชีย โดยในปี 2560 ได้เร่ิมมีการขยายช่องทางการ 

จัดจำาหน่ายเข้าไปสู่ร้านค้าแบบสมัยใหม่หลายแห่ง เช่น Booker 

One-Stop, WHSmith, Spar, BP, Morrisons Co-op Ocado และ 

Poundland รวมถึง ASDA ท่ีเร่ิมออกจัดจำาหน่ายในเดือนมกราคม 

2561เป็นต้น โดยมีจุดขายท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้

อย่างกว้างขวางรวมกันมากกว่า 20,000 แห่งท่ัวประเทศอังกฤษ ณ 

ส้ินปี 2560 และมีแผนท่ีจะเร่งขยายช่องทางจัดจำาหน่ายผ่านร้านค้า

สมัยใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล

และทีมฟุตบอลช้ันนำาของโลก ผลิตภัณฑ์ท่ีวางจำาหน่ายในประเทศ

อังกฤษน้ัน คือ Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ (Carbonated) 

ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร ซ่ึงในปัจจุบันมี 4 รสชาติ คือ Original, 

Sugar Free, Green Apple และ Green Apple Sugar Free

 สำาหรับกลุ่มประเทศ Greater China กลุ่มบริษัทฯ ได้จัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวผ่าน

บริษัทคู่ค้าในประเทศจีน ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง (1) กลุ่มผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ (2) DAI GROUP และ (3) กลุ่มผู้บริหารชาวจีน

ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด ขาย

และจัดจำาหน่ายให้แก่เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้ตราสินค้าท่ีเป็นผู้นำา

ตลาดในประเทศจีนมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมส่งออก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวให้แก่บริษัท

ร่วมทุนดังกล่าวเป็นคร้ังแรกในช่วงไตรมาส 1/2560 และ ณ ส้ินปี 

2560 ยอดขายจากประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 

ของรายได้จากการขายต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทร่วมทุนใน

ประเทศจีนสามารถกระจายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้

ตราสินค้าคาราบาวเข้าสู่จุดขายได้มากกว่า 300,000 แห่งครอบคลุม

ท้ัง 30 มณฑลของประเทศจีน และมีทีมงานพนักงานขายมากกว่า 

900 คนเพ่ือช่วยส่ือสาร สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการทดลอง

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลังของบริษัทฯ ในกลุ่มร้านค้าตลอดจน

กลุ่มผู้บริโภค นอกจากน้ี บริษัทคู่ค้าในประเทศจีนยังมีแผนท่ีจะเพ่ิม

จุดกระจายสินค้าอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้

เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างต่อไป
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ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

 (1) ตลาดในประเทศ
 จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องด่ืมบำารุง

กำาลังในประเทศไทยมีการเติบโตของปริมาณขายรวมในอัตรา

เฉล่ียต่อปีเท่ากับร้อยละ 0.6 ระหว่างปี 2557 ถงึปี 2559 ในขณะที่

ในปี 2560 ปริมาณขายรวมลดลงประมาณร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า ทั้งนี้เครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทยจะมีการ 

กระจายผ่านช่องทางการค้าหลัก 2 ช่องทาง โดยมีช่องทางการ

จัดจำาหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)  

เป็นช่องทางทีใ่หญ่ทีส่ดุ ซ่ึงมสีดัส่วนปริมาณการจำาหน่ายผ่านช่องทาง 

ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 73 ของปริมาณการขายท้ังหมดในปี 2560 

โดยสัดส่วนปริมาณการจัดจำาหน่ายที่เหลือนั้น มาจากช่องทาง

ร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 27 ในปี 2560 

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 24

 ผู ้บริโภคเครื่องด่ืมบำารุงกำาลังในประเทศไทยมีลักษณะ 

โดดเด่นอย่างชัดเจน กล่าวคือเป็นกลุ่มประชากรผู้มีรายได้ขั้นต้น

ถงึปานกลาง โดยเป็นวยัทำางานทีม่ช่ีวงอายรุะหว่าง 26 - 45 ปี ทีช่อบ

ดื่มเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ รสชาติหวานเมื่อเทียบ

กับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศอื่น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย พบว่าคนไทยนิยมบริโภค

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋อง ดังนั้นกลุ่ม

บริษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริโภคคนไทยดังกล่าวนี้ส่งผลให ้

ผู ้ประกอบการต ่างชาติ เข ้ามาแข ่งขันกับผู ้ประกอบการ 

ในประเทศไทยได้ยาก ซึ่งลักษณะข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึง

สภาวะการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทย 

ที่ส ่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู ้ประกอบการใน

ประเทศ

 แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เพ่ิงเข้าสู่ธุรกิจผลิต ทำาการตลาด และ

จำาหน่ายเครื่องดื่มบำารุงกำาลังเมื่อปี 2545 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา

ไม่นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น แต่เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม

บริษัทฯ เป็นที่รู ้จักอย่างดีในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย เป็น

อันดับ 2 ในตลาดเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทย และยังเป็น

สินค้าที่มีผู้บริโภคดื่มบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยเช่นกัน

 ตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง  

ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการเพ่ิมความภักดีของผู้บริโภค กระตุ้น

ปริมาณการขาย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งโดยทั่วไป 

ผู้ประกอบการจะใช้กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา ได้แก่ 

กิจกรรมส่งเสริมการขายและการทำาการตลาดทั้งแบบผ่านสื่อ 

ทีเ่ข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคในวงกว้าง (Above the Line) และการตลาด 

ที่เข้าถึงกลุ ่มผู ้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Below 

the Line)

 นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ เชือ่ว่า เครือ่งหมายการค้า คาราบาวแดง  

มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำาและการช่วยเหลือ

สงัคม ดงันัน้ การทำาการตลาดภายใต้แนวคดิของการเป็นเครือ่งดืม่ 

บำารุงกำาลังที่สร้างคุณค่าชีวิต โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทางสังคมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำาคัญด้วยเช่นกัน
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 (2) ตลาดต่างประเทศ
 ตลาดเครือ่งด่ืมบำารงุกำาลงั (ยกเว้นตลาดในแถบเอเชยีตะวันออก                    

เฉียงใต้) ถูกมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Premium เนื่องจากราคาขาย 

โดยเฉล่ียต่อมลิลลิิตรท่ีสงู เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับเครือ่งดืม่ใน

กลุม่ Soft drink กลุม่ลกูค้าผูบ้ริโภคเครือ่งดืม่บำารุงกำาลงันีส่้วนใหญ่คือ  

วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชายมากกว่า 

ผูห้ญงิ

 

 สดัส่วนตลาดเครือ่งดืม่บำารุงกำาลงั คดิจากมลูค่าการขายโดยรวม 

5 อันดบัแรกอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา จนี ญีปุ่น่ องักฤษ และ

บราซิล ซ่ึงในหลายบริษทัเครือ่งด่ืมบำารุงกำาลงัตอนนีใ้ห้ความสนใจ 

ไปยังตลาดจีนเนื่องจากจำานวนประชากรที่สูง และให้ความสนใจ 

เรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบำารุงกำาลังให้ม ี

ความหลากหลายและแปลกใหม่ในตลาด เช่น ผลติภณัฑ์มหีลากหลาย

รสชาติ ผลติภัณฑ์ทีเ่น้น Low Sugar or Zero แคลอร่ี  ผลิตภัณฑ์ที่

ผสมกบัเมลด็กาแฟเขยีว (Green coffee bean) หรือชา รวมไปถึง 

ส่วนผสมของผลไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีลดส่วนผสมของคาเฟอีน 

เนือ่งจากรสนยิมของผู้บรโิภคในปัจจบุนันีใ้ห้ความสำาคญักบัสขุภาพ

มากข้ึน

 ตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในประเทศจีนมีขนาดใหญ่เป็น

อันดับสองของโลก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 

ร้อยละ 30 ในช่วงปี 2552 - 2559 และเชื่อว่าจะยังคงเติบโต 

อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลังที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี 2563 นำาหน้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบัน ผลักดันโดยการเพิ่มขึ้นของอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม 

บำารุงกำาลังต่อประชากร (Consumption per Capita) ของ 

ชาวจีนที่ยังตำ่าในปัจจุบัน โดยอยู่ที่ตำ่ากว่า 2 ลิตรต่อประชากรต่อป ี

เมือ่เทยีบกบัอตัราการบรโิภคเครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัโดยเฉลีย่ในกลุ่ม

ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ระดับประมาณ 6 ลิตรต่อประชากรต่อป ี

และสอดคล้องกับทศิทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจนี 

ซึง่เป็นปัจจยัสำาคญัในการขบัเคลือ่นกำาลงัซือ้ และอตัราการบรโิภค 

และอปุโภคสนิค้าและบรกิารของกลุม่ผูบ้รโิภคชาวจนีในระยะยาว 

โดยมีช่องทางการจำาหน่ายหลักสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุง

กำาลังมาจากร้านค้าแบบดั้งเดิมด้วยสัดส่วน ร้อยละ 75 ของตลาด

ในภาพรวม

4.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 (1) โรงงานผลิตและกำาลังการผลิต
  (ก) โรงงานผลิต

 กลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันดำาเนินการผลิตจากฐานที่ตั้ง 2 แห่ง 

ได้แก่ ท่ีอำาเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ และทีอ่ำาเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกอบไปด้วยสายการผลติโรงบรรจขุวดและ

โรงบรรจุกระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ รวม

ไปถึงโรงผลิตขวดแก้วสีชาและโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็น

บรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



55

 โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยกลุ ่มบริษัทฯ มีแผนท่ีจะย้ายสายการผลิตโรงบรรจุขวด

และโรงบรรจุกระป๋องส่วนใหญ่ไปอยู่รวมกันที่อำาเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างเป็นศูนย์กลางฐานผลิตแห่งใหม่ครบ

วงจร ซ่ึงเริ่มเปิดใช้ในปี 2560 ตามโครงการขยายกำาลังผลิตเชิง

บูรณาการแนวดิ่งที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต้ังแต่

กิจกรรมต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า กล่าวคือ เริ่มจากการผลิตขวดแก้ว

และกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงข้ันตอนการ

บรรจุขวดและกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปในลำาดับสุดท้าย 

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการ

สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยกระบวนการผลิตแบ่ง

ตามประเภทกิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

โรงบรรจุเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่

 CBD เป็นผูด้ำาเนนิการผลติและบรรจเุครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัและ

เครื่องดื่มเกลือแร่ หากดำาเนินการแล้วเสร็จท้ังหมดตามเป้าหมาย

ภายในไตรมาส 1/2561 CBD จะมีกำาลังผลิตท้ังในส่วนติดตั้งที่มี

อยู่เดิมและในส่วนลงทุนติดตั้งเพ่ิมเติม (Installed Capacities) 

รวมทัง้สิน้จำานวน 1,400 ล้านกระป๋องต่อปีและ1,800 ล้านขวดต่อ

ปี โดยแต่ละสายการผลติมคีวามเรว็รองรบัปรมิาณการบรรจสุงูสดุ

แตกต่างกันตั้งแต่ 300 ต่อนาทีไปจนถึง 1,200 ต่อนาที สร้างความ

ยืดหยุ่นในการวางกำาหนดตารางการผลิตและบริหารจัดการสินค้า

คงคลังเพื่อรองรับการเติบโตตามโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้ เคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังรูปแบบกระป๋องประเภท 

อัดก๊าซฯ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการดำาเนินงานของ ICUK เป็นการ 

ว่าจ้างบคุคลภายนอกให้ดำาเนนิการผลติท้ังหมด โดยบคุคลภายนอก

รายดงักล่าวมฐีานผลติตัง้อยูใ่นเมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด์ 

และเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตเครื่องดื่มชั้นนำาของโลก หัวเชื้อ

และวัตถุดิบสำาคัญอื่น ตลอดจนการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้รับการกำากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก CBD 

ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์และสิทธิที่

เก่ียวข้องทัง้หมดของเคร่ืองดืม่บำารุงกำาลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

คาราบาว 

โรงงานผลิตขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

 APG เริม่ดำาเนนิการผลติเชงิพาณชิย์โรงผลติขวดแก้วครัง้แรก

ในเดือนสิงหาคม 2557 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก 

ภาครฐั (Board of Investment)  ตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โรงงานดังกล่าวมีขนาดเตารองรับการผลิตนำ้าแก้วได้ 

310 ตันแก้วต่อวัน เทยีบเท่าขวดแก้วสชีาทีใ่ช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครือ่ง

ดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง ขนาด 150 

มิลลิลิตรในปริมาณ 650 ล้านขวดต่อปี โดยต่อมาในเดือนธันวาคม 

2560 APG ดำาเนินงานตามโครงการขยายกำาลังผลิตขวดแก้ว 

แล้วเสร็จ ส่งผลให้กำาลังผลิตสูงสุดรวมทั้งสิ้นอยู่ท่ีประมาณ 620 

ตันแก้วต่อวันหรือเทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

เครื่องด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง 

ขนาด 150 มิลลิลิตรในปริมาณ 1,300 ล้านขวดต่อปี ลดการ 

พึง่พงิขวดแก้วสชีาทีจ่ดัหาจากบคุคลภายนอกซึง่มต้ีนทนุต่อหน่วย

สูงกว่าและสนับสนุนการเติบโตของเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังภายใต้

เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงในประเทศ ทั้งนี้ APG จะใช้กำาลัง

ผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) เพื่อผลิตและจำาหน่ายขวดแก้วให้แก่บุคคล

ภายนอกภายใต้ราคาและเงือ่นไขการค้าปกตทิีเ่ป็นประโยชน์สูงสุด

ของกลุ่มบริษัทฯ

 อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่อง

ดื่มเกลือแร่จากบุคคลภายนอกทั้งหมด โดยไม่ได้ดำาเนินการผลิต 

ด้วยตนเอง และไม่ได้รับผดิชอบในด้านการจดัหากระป๋องอลมูเินียม

ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้แก่ CBD

88, 88/1 หมู่ท่ี 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ 
ตำาบลพิมพา อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 

 ACM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA 

DENKO จดทะเบียนจดัตัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2560 มวีตัถปุระสงค์

ในการประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม โดยมีกำาลังผลิต 

ติดตั้ง 1,000 ล้านกระป๋องต่อปีและมีกำาหนดการติดตั้งเครื่องจักร 

ระบบสนับสนุนและอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า ACM จะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมด

ในไตรมาส 4/2561 ภายใต้การบริหารจัดการของคณะทำางาน 

ชาวญีปุ่น่ท่ีมีประสบการณ์และความเชีย่วชาญในสายงานอลมูเินียม

อนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ผลผลติทีไ่ด้จากการดำาเนนิงานของ 

ACM จะนำามาใช้เป็นบรรจภัุณฑ์เครือ่งดืม่บำารงุกำาลงัแบบกระป๋อง

ขนาด 250 มิลลิลิตรเป็นหลัก

 (ข) ก�าลังการผลิต

 CBD มีกำาลังผลิตติดตั้งและการใช้งานจริงของโรงบรรจุขวด

และกระป๋องสำาหรับเครื่องดื่มบำารุงกำาลังสำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เป็นดังต่อไปดังนี้

หมายเหตุ - กำาลังการผลิตสูงสุดคำานวณจากกำาลังผลิตสูงสุดของเครื่องจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้วยประมาณ 

 การส่วนสูญเสียจากการผลิตและสะท้อนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของช่วงเวลาการผลิตเชิงพาณิชย์ของแต่ละ 

 สายการผลิต

 - โรงบรรจุขวดไม่รวม 2 สายการผลิตที่ใช้สำาหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ รวมกันอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านขวดต่อปี

โรงบรรจุขวดภายใต้การดำาเนินงานของ CBD
สำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2558 2559 2560

กำาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น (ล้านขวดต่อปี)

ปริมาณการผลิตจริง (ล้านขวดต่อปี)

อัตราการใช้กำาลังการผลิต (ร้อยละ)

1,080

  756

    70

1,080

   845

    78

1,080

   869

    80

2558 2559 2560

กำาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น (ล้านกระป๋องต่อปี)

ปริมาณการผลิตจริง (ล้านกระป๋องต่อปี)

อัตราการใช้กำาลังการผลิต (ร้อยละ)

350

   282

    81

350

   357

    102

800

   555

    68

โรงบรรจุกระป๋องภายใต้การดำาเนินงานของ CBD
สำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
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สำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

สำาหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 

(2)  การจัดหาวัตถุดิบ
 กลุ ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจาก 

ผู้จำาหน่ายอย่างน้อย 2 - 3 ราย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องการ

พึ่งพิงผู้จำาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการ

สร้างอำานาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการ

วางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจำาปี

ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะทำาหน้าที่ติดต่อกับผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ 

เพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบสำาหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ ่มบริษัทฯ 

จะทำาสญัญาระยะส้ัน โดยมอีายสุญัญาส่วนใหญ่ประมาณ 12 เดอืน 

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ จะเข้าไปเยีย่มชมกระบวนการผลติวตัถดุบิ

ของผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม

บรษิทัฯ ได้รับวตัถดุบิทีม่คีณุภาพตรงตามทีก่ลุม่บรษิทัฯ กำาหนดไว้ 

วัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและ 
เครื่องดื่มเกลือแร่
 วตัถดุบิหลกัประกอบไปด้วย (1) นำา้ตาลทรายขาว (2) ขวดแก้ว 

(3) กระป๋องและฝากระป๋องและ (4) วัตถุดิบอื่น โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

       (1) น้ำาตาลทรายขาว
 นำา้ตาลทรายขาวเป็นวตัถดุบิหลกัสำาหรับการผลติคาราบาวแดง 

และสตาร์ท พลัส โดยกลุ่มบริษัทฯ จะวางแผนการสั่งซื้อนำ้าตาล

ทรายขาวจากผู้จำาหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิต

ประจำาปี และเข้าทำาสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 ปี

โดยระบุปริมาณที่สั่งซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบื้อง

ต้นไว้ในสัญญา ซ่ึงราคาซ้ือขายสามารถปรับเปลี่ยนได้หากทาง

ราชการปรับราคานำ้าตาลเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มี

ความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้จำาหน่ายนำ้าตาลทราย จึงทำาให้

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

ดังกล่าว

       (2) ขวดแก้ว
 ขวดแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุเคร่ืองด่ืมของกลุ่ม

บรษัิทฯ ได้แก่ ขวดแก้วสชีา ขนาด 150 มลิลลิติรสำาหรับเครือ่งดืม่

บำารุงกำาลังและขวดแก้วใสขนาด 250 มิลลิลิตรสำาหรับเคร่ืองดื่ม

เกลือแร่

 APG ทำาหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัหาขวดแก้วท้ังหมดท่ีใช้ในกระบวนการ

ผลิตของ CBD ปริมาณความต้องการใช้ขวดแก้วสีชาท่ีเกินกว่า

ผลผลิตขวดแก้วสีชาของ APG จะจัดหาจากบุคคลภายนอก 

โดย APG จะวางแผนสัง่ซ้ือขวดแก้วในปริมาณส่วนเกนิดงักล่าวเป็น

รายปี และสั่งซื้อตรงจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจำานวน 2-3 ราย

ภายใต้สญัญาระยะสัน้อาย ุ1 ปี ซึง่ระบปุรมิาณการสัง่ซ้ือและราคา

เป็นสกุลเงินบาทที่แน่นอน อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็น

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่จากบุคคลภายนอกทั้งหมด โดยไม่ได้

ดำาเนินการผลิตด้วยตนเอง 

 APG มีกำาลังผลิตขวดติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี 620 ล้าน

ตันแก้วต่อปีหรือเทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่อง

ดื่มบำารุงกำาลังขนาด 150 มิลลิลิตรอยู่ที่ 1,300 ล้านขวดต่อปี 

เพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านขวดต่อปี ลดการพึ่งพิงขวดแก้วสีชาที่จัดหา

จากบคุคลภายนอก โดย APG จะวางแผนสัง่ซือ้วตัถดุบิและกำาหนด

ตารางผลติขวดแก้วสชีาตามแผนการผลติประจำาปีของ CBD โดยจดั

ซือ้วัตถดุบิผ่านฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางเพือ่ทำาหน้าทีต่ดิต่อประสานงาน 

และสั่งซื้อจากบริษัทผู้จัดจำาหน่ายหลายรายในปรเทศ

 วัตถุดิบหลักใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วจะถูกกันสำารอง

ไว้ใช้งานได้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน เพื่อความยืดหยุ่น

ในการบริหารจัดการและสามารถสร้างผลผลิตตามปริมาณความ

ต้องการขวดแก้วสีชาของ CBD ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 

(1) เศษแก้ว (2) ทรายแก้ว (3) โซดาแอช (4) ก๊าซธรรมชาติ และ 

(5) วัตถุดิบอื่น

         เศษแก้ว 

 เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับการผลิตขวดแก้วสีชา โดย

ส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ สามารถซื้อเศษแก้วจากโรงแยกเศษแก้ว

ในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนั้น 

นำามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกสิ่งปนเปื้อนออกและนำามาส่ง

ให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ APG สั่งซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจำาหน่ายเศษแก้ว 

โดยจัดทำาสัญญาระยะสั้นอายุ 1 ปี 

 

          ทรายแก้ว 
 ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบสำาคัญ รองจากเศษแก้วในการผลิต 

ขวดแก้วสีชา โดยเมื่อทรายแก้วผ่านกระบวนการหลอมจะกลาย

สภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ทั้งนี้ APG สั่งซื้อทรายแก้ว

ส่วนใหญ่จากผู้จำาหน่ายทรายแก้วในจังหวัดระยองโดยใช้ใบสั่งซื้อ  

ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
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          โซดาแอช
 โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมี

คณุสมบตัช่ิวยลดอณุหภมูใินกระบวนการหลอมแก้ว โดยโซดาแอช

ส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจนี ทัง้นี ้ APG สัง่ซือ้วัตถดุบิ

ดังกล่าวผ่านผู้นำาเข้าหลายราย โดยใช้ใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป

          ก๊าซธรรมชาติ
 ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกัสำาหรบัการผลติขวดแก้วสชีา

ของ APG โดย APG ได้จดัทำาสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตกิบับรษิทั 

ปตท. จำากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี  

          วัตถุดิบอ่ืน
 วัตถุดิบอื่นที่ใช้สำาหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปูน 

หนิฟันม้า โซเดยีมซลัเฟต ผงถ่าน ซลิเินยีม สนมิเหลก็ และอ่ืนๆ โดย

ส่วนใหญ่ APG  จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำาหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่าย

จดัซ้ือของ APG มีนโยบายสัง่ซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ำาหน่ายวตัถดุบิแต่ละ

ชนิดอย่างน้อย 2-3 ราย เนื่องจากไม่ต้องการพ่ึงพิงผู้จัดจำาหน่าย

รายใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการเพิ่มอำานาจการต่อรองทั้งในเรื่อง

ของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ

 ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบสำาหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถ

ปรับเปลี่ยนและใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับความ

สามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา

 

        (3) กระป๋องและฝากระป๋อง
 กระป๋องและฝากระป๋องเป็นวตัถดุบิหลกัในการบรรจเุครือ่งดืม่

บำารุงกำาลัง ซึ่งใช้กระป๋องท่ีมีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตรเป็นหลัก 

CBD วางแผนสั่งซื้อกระป๋องและฝากระป๋องเป็นรายปีตามแผน 

การผลิตประจำาปี โดยจะสั่งซ้ือจากบริษัทผู้ผลิตจำานวน 2-3 ราย 

โดยใช้ใบส่ังซ้ือ ซ่ึงระบุราคาและปริมาณท่ีแน่นอนล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 1 ปี

 ปริมาณการสั่งซื้อกระป๋องอลูมิเนียมจะลดลงเมื่อ ACM เริ่ม

กระบวนการผลิต โดยมีกำาหนดการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 

2/2561 และคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดใน

ไตรมาส 4/2561

 

        (4) วัตถุดิบอ่ืน
 วัตถุดิบอ่ืนสำาหรับการผลิตเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลัง ประกอบ

ด้วยทอรีน คาเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล  

วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวัตถุดิบอ่ืนสำาหรับ 

การผลติเครือ่งดืม่เกลอืแร่ เช่น โซเดยีมคลอไรด์ โพแทสเซยีมคลอไรด์ 

และซิงค์กลูโคเนท ซ่ึงโดยมาก CBD จะมีการวางแผนการสั่งซื้อ

วัตถุดิบประจำาปีร่วมกับผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบตามแผนการผลิต

ประจำาปี เพื่อกำาหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบสำาหรับทั้งปีในเบื้อง

ต้น จากนัน้เมือ่ฝ่ายผลติจัดทำาแผนการผลติรายเดอืน ฝ่ายจดัซือ้จะ 

สั่งซื้อวัตถุดิบเป็นรายเดือน โดยจะสั่งซื้อวัตถุดิบอื่นจากผู้จัด

จำาหน่ายโดยใช้ใบส่ังซ้ือ ซ่ึงมีการระบุราคาซ้ือขายและปริมาณ 

ที่แน่นอน

6. กระบวนการผลิต
 กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ สามารถสรปุได้ 

ดังนี้

(ก) กระบวนการผลิตคาราบาวแดง (ดำาเนินการโดย CBD)
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การบริหารจัดการคุณภาพ
 ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้า 

คาราบาวแดงทุกขวดได้รับการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้รับ 

การยอมรับตามมาตรฐานสากลในระดับสงูสดุ นอกจากน้ี โรงงาน

ผลติของกลุม่บรษิทัฯ ท่ีอำาเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ได้รับการ

ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลระดับโลก CBD มกีารบริหาร

จัดการและควบคมุคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลติ ทีไ่ด้รบัการรบัรอง

มาตรฐานจากทัง้ HACCP ตลอดจน ISO 22000 ทัง้ยงัเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติ (GMP หรอื Good Manufacturing  

Practice) ทีร่บัรองโดยสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดย 

CBD ได้รับการรับรองขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

ตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพต่างๆ โดยสรปุ ดงันี้

 (1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Con-

trol Point) เป็นการรับรองจากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็น

ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย โดยมีการควบคุม

กระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเช้ือจุลินทรีย์  

สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

 (2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากสำานักงานคณะ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ดำาเนินการตาม

กรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

 (3) ISO 22000:2005 (E) เป็นการรบัรองจาก Bureau Ver-

itas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล 

ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1

 ขวดหรือกระป๋องทีผ่่านการล้างในขัน้ตอนที ่ 3ถกูลำาเลยีงเข้าเครือ่งบรรจุระบบอัตโนมตั ิ เพือ่บรรจเุครือ่งดืม่คาราบาวแดง
ที่ได้จากการผสมในชั้นตอนท่ี 2และทำาการปิดฝาขวดหรือกระป๋องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Capper หรือ Seamer) ขั้นตอนนี ้
ทำาในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Clean room class 100,000 ) ตามหลักเกณฑ์วิธี
การที่ดีในการผลิต (GMP) เมื่อบรรจุคาราบาวแดงเรียบร้อยแล้ว จะถูกลำาเลียงมาตามสายพานผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ  
(Full Bottle/Can Inspection) เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่ขวดหรือกระป๋อง

 ขวดหรือกระป๋องสำาหรับบรรจุคาราบาวแดงจะถูกลำาเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตโดยเครื่องป้อนขวดหรือกระป๋อง 
(Depalletizer) และผ่านเครื่องตรวจสอบขวดหรือกระป๋อง (Empty Bottle/Can Inspection) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
ก่อนลำาเลยีงด้วยสายพานเข้าเคร่ืองล้างระบบอตัโนมตัด้ิวยนำา้ร้อนทีอ่ณุหภมู ิ80 องศาเซลเซยีส จากนัน้ขวดหรอืกระป๋องลำาเลยีง
ด้วยสายพานเข้าเครื่องบรรจุคาราบาวแดงต่อไป

 นำ้าที่ใช้ในการผลิต เป็นนำ้าที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis เป็น นำ้า R.O จากนั้นลำาเลียงเข้าสู่ถังผสม  
ผสมกบันำา้ตาลทราย และวตัถดิุบอืน่ๆทีถ่กูลำาเลยีงจากระบบการชัง่เข้าสูถ่งัผสม ทำาการป่ันผสมลำาดบัการผสม (Order of mixing) 
โดยแต่ละสตูรการผลติ (Recipe) จะกำาหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ให้ทกุลอ็ตการผสมมคีณุภาพมาตรฐานเดยีวกนั
จากนัน้ทำาการตรวจสอบคุณภาพ เพือ่ตรวจสอบรสชาตแิละข้อกำาหนดทางด้านคุณภาพเมือ่เครือ่งดืม่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
ตามที่กำาหนดแล้วจึงนำาไปผ่านกระบวนการกรอง และลำาเลียงไปเครื่องบรรจุในระบบปิด

 นำาคาราบาวแดงแบบขวดหรอืกระป๋องลำาเลียงบนสายพานเข้าเครือ่งแพค็ฟิล์ม และแพค็กล่องซึง่ทางโรงงานมเีครือ่งจกัร
ที่สามารถบรรจุได้แบบ Wrap around และ Half tray เครื่องดื่มคาราบาวบรรจุในกล่องกระดาษแล้ว เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่
กล่องจากนั้นถูกจัดเรียงบนพาเลทด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Palletizer) เพื่อเข้าคลังสินค้าสำาเร็จรูป

 วัตถุดิบหลักประกอบด้วย นำ้าตาลทราย ทอรีน คาเฟอีน อินโนสิทอลนิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล วิตามินบี6 และ 
วติามินบ ี12 ทีผ่่านการตรวจสอบด้านคณุภาพ โดยส่วนประกอบท่ีใช้ปรมิาณมาก อย่างเช่น นำา้ตาลทราย ถกูจดัเก็บในระบบไซโล 
(Sugar silo) ทีเ่ป็นระบบปิดวตัถดุบิทุกชนดิเข้าสู่ระบบชัง่ ตวง และลำาเลียงวตัถดุบิด้วยระบบอัตโนมตั ิวตัถุดบิท่ีเป็นผง ช่ังนำา้หนกั
การอย่างแม่นยำาด้วย Load cellและวัตถุดิบที่เป็นสาระลาย ตวงปริมาตรอย่างแม่นยำาด้วย Flow meter ที่ผ่านการทวนสอบ 
และสอบเทียบก่อนการใช้งานอย่างสมำ่าเสมอโดยปริมาณที่ใช้ในแต่ละสูตร (Recipe)
จะกำาหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมวัตถุดิบ  
ด้วยระบบอัตโนมัติ  

(Automation Weighing System)

ขั้นตอนที่ 2
การผสมอัตโนมัติ  

(Automation Mixing System)

ขั้นตอนที่ 3
การเตรียมบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4
การบรรจุขวดหรือกระป๋อง

ขั้นตอนที่ 5
การบรรจุหีบห่อ



รายงานประจำาปี 2560 60

       (ข)  กระบวนการผลิตสตาร์ท พลัส
 สตาร์ท พลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง 

โดยเริ่มจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การชั่ง ตวง และลำาเลียง

วัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติ กระบวนการผสมอัตโนมัติการผสม/

การต้ม การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ  

 

       (ค) กระบวนการผลิตขวดแก้ว (ดำาเนินการโดย APG)
 การผลิตขวดแก้วเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดย

ดำาเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียด 

ขั้นตอนการผลิตตามแผนภูมิ ดังต่อไปนี้

 เมื่อวัตถุดิบมาส่งท่ีโรงงานขวดแก้วสีชา รถบรรทุกวัตถุดิบจะต้องผ่านเครื่องช่ังนำ้าหนัก เพื่อตรวจสอบปริมาณ

วตัถดิุบกับใบส่ังซือ้ (Purchase Order) จากนัน้จะสุม่ตวัอย่างวตัถดุบิและส่งไปยงัแผนกตรวจสอบคณุภาพ เพือ่วเิคราะห์

คุณภาพของวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้จะถูกนำาไปเก็บไว้ที่คลังวัตถุดิบ โดยมีการแยก

พื้นที่สำาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1
การจัดเตรียมวัตถุดิบ

 วัตถุดิบ ได้แก่ ทรายแก้ว โซดาแอช หินปูน หินฟันม้าและวัตถุดิบอื่นๆ จะถูกลำาเลียงไปยังไซโลในโรงงานผสม

วตัถดุบิเพือ่นำาไปชัง่นำา้หนกัตามสตูรคำานวณท่ีกำาหนดไว้ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ จากนัน้วตัถุดิบจะถูกลำาเลยีงเข้าเครือ่ง

ผสม (Mixer) เพื่อผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน วัตถุดิบที่ผสมเสร็จแล้ว พร้อมทั้งเศษแก้วจะถูกส่งต่อไปยัง ไซโลที่เตรียมไว้

สำาหรับกระบวนการหลอมต่อไป

ขั้นตอนที่ 2
การผสมวัตถุดิบ

 วตัถุดิบทีผ่สมเสรจ็แล้วในขัน้ตอนท่ี 2 จะถกูป้อนเข้าไปในเตาหลอมแก้วทีอ่ณุหภมู ิ1,600 องศาเซลเซยีส วตัถดิุบ

จะหลอมละลายกลายเป็น นำา้แก้วท่ียังมฟีองอากาศผสมอยู่ หลงัจากนัน้นำา้แก้วจะถูกส่งเข้าไปในห้องแก้ว และรางแก้วใส 

เพื่อปรับอุณหภูมินำ้าแก้วและรอให้ฟองอากาศระเหยออกไปจากนำ้าแก้วซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงฟองอากาศ

จึงจะหมดไป

ขั้นตอนที่ 3
กระบวนการหลอม

 นำ้าแก้วจะถูกลำาเลียงไปยังแต่ละสายการผลิต และถูกตัดเป็นก้อนแก้ว (Gob) ตามขนาดรูปร่างและนำ้าหนักของ

ขวดแก้วท่ีต้องการ จากนั้นก้อนแก้วจะถูกหยอดลงไปในแม่พิมพ์ที่ 1 เพื่อขึ้นรูปปาก ลำาตัว และก้นขวด และเป่าลม

เข้าไปในขวด เพื่อให้เกิดช่องว่างในขวด จากนั้นขวดแก้วจะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์ที่ 2 เพื่อเป่าลมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้

ผนังขวดแก้วบางตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4
การข้ึนรูป

 ขวดแก้วจะถูกลำาเลียงไปยังเตาอบ เพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากขวดแก้ว หรือคลายความเครียดให้กับขวดแก้ว 

เคร่ื่องอบจะลดอณุหภมิูของขวดแก้วลงจาก 565 องศาเซลเซยีส ให้เหลือประมาณ 50 องศาเซลเซยีสโดยใช้เวลาประมาณ  

1 ชั่วโมง จากนั้นขวดแก้วที่อบแล้วจะถูกลำาเลียงออกจากเตาอบไปตามสายพาน เพื่อฉีดนำ้ายาเคลือบผิวขวดแก้ว ทำาให้

ผิวแก้วมีความแข็งแรงและลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสี และป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนที่ขวดแก้วเมื่อลำาเลียงขวดแก้ว

ออกสู่สายพานลำาเลียง

ขั้นตอนที่ 5
กระบวนการอบ
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7.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
 การผลิตเครื่องด่ืมของ CBD และการผลิตขวดแก้วสีชาของ 

APG อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบและข้อกำาหนดด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ใช้ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

กฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อกำาหนดด้านสิง่แวดล้อมท่ีใช้บงัคบักับ

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้วสีชา ประกอบด้วยบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนำ้า  

การป้องกัน และการบำาบัดนำ้าเสีย และไอเสีย รวมท้ังการบริหาร

จัดการ และการกำาจัดสารและของเสียท่ีเป็นอันตราย อย่างไรก็ดี

ปริมาณไอเสีย นำ้าเสีย และของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ

ผลิตเครื่องดื่มของ CBD และกระบวนการผลิตขวดแก้วสีชาของ 

APG อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 7
การบรรจุหีบห่อ

 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพขวดแก้วแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 (1) การตรวจสอบคุณภาพด้วยเคร่ื่องจกัรโดยขวดจะถกูลำาเลยีงผ่านเครือ่งตรวจสอบคณุภาพผวิขวด (Side Wall 

Inspection) เพื่อตรวจสอบตำาหนิที่ผิวด้านข้างขวด ซึ่งได้แก่ เม็ดอิฐ ฟองอากาศ และรอยร้าว หลังจากนั้นขวดดังกล่าว

จะถูกลำาเลียงผ่านเคร่ื่องตรวจสอบปากขวด (Finish Inspection) เพื่อตรวจสอบตำาหนิที่ปากขวด ได้แก่ ขนาดรูในขวด 

ความเรียบของปากขวด รอยร้าวบริเวณปากขวด เกลียวขวด และคอขวด เป็นต้น

 (2) การตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาจะสุ่มตรวจสอบขวดแก้ว โดยสุ่มขวดแก้วที่ว่ิงตามสายพานมาส่องกับ 

แสงไฟเพื่อตรวจดูฟองอากาศ รูปทรงของขวด รอยขีดข่วน หรือรอยร้าวที่ขวดแก้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนกประกัน

คุณภาพ (Quality Assurance) ซ่ึ่งทำาหน้าที่สุ่มตรวจคุณลักษณะทางด้านฟิสิกส์ของขวดแก้ว ได้แก่ ความหนา ขนาด 

นำ้าหนัก ความเครียดของขวด ความคงทนต่อแรงกระแทก แรงดัน สารเคมี และความคงทนต่อการเปล่ียนอุณหภูมิ

แบบฉับพลัน เป็นต้น

 ขวดแก้วทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว จะถกูลำาเลยีงไปตามสายพานเพือ่บรรจลุงในพาเลท (Palletizer) ตาม

จำานวนทีก่ำาหนด และพนกังานจะนำาถาดกระดาษครอบขวดแต่ละชัน้ จากนัน้รถยกจะขนพาเลทไปยงัสายพาน และคลุม

พาเลทด้วยพลาสตกิ เพือ่รกัษาความสะอาด และป้องกนัการแตกร้าว จากนัน้พาเลทจะถูกนำาไปจัดเตรยีมไว้ในคลงัสนิค้า

เพื่อรอการจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป

 บรษัิทฯ เชือ่ว่าปัจจบุนั CBD และ APG ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

โรงงานผลิตของ CBD และโรงงานผลิตของ APG แล้ว CBD และ 

APG ไม่เคยถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้ว่ากลุม่บรษิทัฯ จะได้รบัผลกระทบของเหตุการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อกำาหนดฉบับใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ใน

อนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือโรงงานผลิตของ 

CBD และ APG ในอนาคตได้

8.  งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
 - ไม่มี -

ขั้นตอนที่ 6
การตรวจสอบคุณภาพ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000  

ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำาระแล้วจำานวน 1,000 ล้านบาท แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทั้ งนี้  หุ้นสามัญทั้ งจำานวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  ผู้ถือหุ้น

2.1  รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

 1.  บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำากัด  250,064,500  25.01

 2.  นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  210,000,000  21.00

 3.  นายยืนยง โอภากุล      70,480,000   7.05

 4.  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์     48,154,100   4.82

 5.  นายประชา ดำารงค์สุทธิพงศ์     45,948,700   4.59

 6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด     32,148,521   3.21

 7.  นางลินจง โอภากุล      26,145,800   2.61

 8.  UBS AG SINGAPORE BRANCH*    25,161,400   2.52

 9.  NORTHEND INVESTMENT LIMITED    20,000,000   2.00

10.  นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ     18,152,700   1.82

ลำาดับท่ี   รายช่ือผู้ถือหุ้น        จำานวนหุ้น (หุ้น)     ร้อยละ 

2.2  รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนด

นโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.

2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลด้ิง จำากัด สรุป

ได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 55 นางดารารัตน์ 

เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถอืหุน้รอ้ยละ 

10 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม 

เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้วทั้งหมดของ บริษัท 

เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำากัด

2.2.2  Northend Investment Ltd. มผีูถ้อืหุ้นคือ Autumn Gold 

Capital Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ British Virgin  

Islands) ทั้งนี้ Autumn Gold Capital Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ 

Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายของ

สิงคโปร์) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการรับดำาเนินการและประสานงาน 

เพ่ือให้มีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ 

โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์
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2.3  สรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารปี 2560

กรรมการ/ผู้บริหาร ความสัมพันธ์
จำานวนหุ้น

(ต้นปี)
เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างปี

จำานวนหุ้น
(ปลายปี)

1. กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

• นายเสถียร์ เศรษฐสิทธิ์ 47,974,100 180,000 48,154,100

• บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง 250,064,500 - 250,064,500

• NORTHEND INVESTMENT LIMITED 45,161,400 - 45,161,4001

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

• นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 - 210,000,000

• นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชไม 18,152,700 - 18,152,700

3. นายยืนยง โอภากุล

• นายยืนยง โอภากุล 70,480,000 - 70,480,000

• นางลินจง โอภากุล ภรรยานายยืนยง 26,145,800 - 26,145,800

หมายเหตุ 1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH  

   จำานวน 25,161,400 หุ้น

3.  บริษัทย่อย

ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด (“CBD”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 2,999,990 99.9

2. นายเสถียร์ เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

รวม 3,000,000 100.0

3.2   บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำากัด (“DCM”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 999,980 99.9

2. นายเสถียร์ เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 1,000,000 100.0
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3.3  บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด (“APG”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 12,999,980 99.9

2. นายเสถียร์ เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 13,000,000 100.0

3.4  INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บริษัทฯ 14,500,000 100.0

รวม 14,500,000 100.0

3.5  CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บริษัทฯ 34,023,193 100.0

รวม 34,023,193 100.0

3.6  CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. (“CVHLUX”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 8,611,207 51.0

2. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED 8,272,674 49.0

รวม 16,883,881 100.0
หมายเหตุ ในปี 2561 จะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนใน CVHLUX จำานวน 45,424,684 หุ้น 

3.7  CARABAO TRADING (HONG GONG) LIMITED (“CTHK”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บริษัทฯ 50,000 100.0

รวม 50,000 100.0

3.8 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (“ACM”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 5,180,000 74.0

2. SHOWA DENKO Group 1,820,000 26.0

รวม 7,000,000 100.0

4.  สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

     - ไม่มี - 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และ 

ภายหลังการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่าย

เงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่

กำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ

พิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น 

ครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุน 

หมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงนิ 

ปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น 

(Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับ 

ผลการดำาเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรร

ทุนสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับ

ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำาเป็นในการ

ลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและ

ข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสม

ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็น

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการจัดการ

        1.1 ผังการจัดการของบริษัท

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

        1.2 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมท้ังส้ิน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

7. นายคณิต แพทย์สมาน2

8. นายสัญชัย จุลมนต์3

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4

ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

• ฝ่ายงานกำากับกิจการองค์กร 
และฝ่ายบริหารความยั่งยืน

• ฝ่ายงานรับผิดชอบต่อสังคม
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร
• ฝ่ายกฎหมาย
• เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายปฏิรูปองค์กร

ประธานผู้บริหาร 
สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผู้บริหาร 
สายงานขาย

ประธานผู้บริหาร 
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร 
สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานผู้บริหาร 
สายงานบริหาร

ประธานผู้บริหาร 
สายงานการค้าต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
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หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 1 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  

   เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

 2 นายคณติ แพทย์สมาน ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษิทั คร้ังที ่2/2559 เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2559  

  ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนด ค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2559  

   เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2559

 3 นายสญัชยั จุลมนต์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559  

   เมือ่วนัที ่21 ธันวาคม 2559

 4 พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2559  

   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

 1. กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ 

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่

การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำาเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคนจากสี่คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของ 

บริษัทฯ

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรการสรรหา
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
7. นายคณิต แพทย์สมาน2

8. นายสัญชัย จุลมนต์3

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4

10. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช5

11. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ (CFO)
12. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ
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ชื่อกรรมการ

การประชุมประจำาปี 2559 / 2560

กรรมการบริษัท 
(5 คร้ัง / 8 คร้ัง)

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

(5 คร้ัง / 7 คร้ัง)

กรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด 
ค่าตอบแทน 

(3 คร้ัง / 2 คร้ัง)

กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง 
(4 คร้ัง / 4 คร้ัง)

ประชุมผู้ถือหุ้น 
(1 คร้ัง / 1 คร้ัง)

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
7. นายคณิต แพทย์สมาน2

8. นายสัญชัย จุลมนต์3

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4

10. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช5

11. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ (CFO)
12. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ

5/5
5/5
4/5
5/5
-

5/5
5/5
5/5
-/1

8/8
8/8
8/8
7/8
7/8
7/8
8/8
8/8
8/8

5/5
1/1
-

7/7
7/7
7/7

3/3
3/3

3/3
1/1
-

2/2
2/2

2/2
2/2
2/2

4/4

4/4
-

4/4
2/2

4/4
4/4
4/4

4/4

3/4
-

4/4
4/4

4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

หมายเหตุ:  1 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

  2 นายคณติ แพทย์สมาน ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตท่ีิประชมุกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 

  ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 

  11 พฤศจิกายน 2559

  3 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่  

  5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

  4 พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 

  11 พฤศจิกายน 2559

  5 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยง ตามมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จากนั้น ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่  

  31 ธันวาคม 2560
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        1.3 อนุกรรมการ
 บริษัทฯ มีอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
2. นายสัญชัย จุลมนต์
3. นายคณิต แพทย์สมาน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
4. นายคณิต แพทย์สมาน
5. นายสัญชัย จุลมนต์

ประธานกรรมการสรรหาฯ
รองประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

 กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร
2. นางสาวณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายคณิต แพทย์สมาน
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร
5. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช (ลาออก)
6. นายพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ
7. นายอนุพงศ์  พงศ์สุวรรณ
8. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ (แต่งตั้งใหม่)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช (ลาออก)
6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
7. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ (แต่งตั้งใหม่)

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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 หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มีผลต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

  2 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษัท 

  คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560

        1.5 เลขานุการบริษัทฯ
 ท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งต้ังนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ให้ดำารงตำาแหน่งเป็น 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ มีคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่ง 

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี

 (1) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี

  (ก) ทะเบียนกรรมการ

  (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ รวมตลอดจนจัดทำาข้อมูล

      และเอกสารประกอบการประชุม

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดทำาข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

 (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

 (3) ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

 (4) จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซ่ึงจัดทำาโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการ 

     และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน

 ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังปฏิบัติให้ 

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

        1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1. ค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่า

ตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

45,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง

 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่านดังต่อไปน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร
5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
7. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ

 1.4 ผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2560 74

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน

กรรมการปี 2560
โบนัสกรรมการ

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

7. นายคณิต แพทย์สมาน

8. นายสัญชัย จุลมนต์

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมกาผู้จัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
960,000

800,000

720,000

500,000

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
350,000

150,000

120,000

50,000

รวม 2,980,000 670,000

 (ข) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน

   - ไม่มี -

 2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน
สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

จำานวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) จำานวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 8 165,401,500 6 135,700,112

เงินสนับสนุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

8 3,243,656 6 3,952,803

รวม 8 168,645,156 8 139,652,915

 ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส และการปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง

 (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี -

 ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารนั้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

บริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 สรุปได้ดังนี้
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        1.1 โครงสร้างองค์กร ของบริษัทย่อย
 1. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด (“CBD”)

 2. บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด (“APG”)

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประธานผู้บริหาร 
สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผู้บริหาร 
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร 
สายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประธานผู้บริหาร 
สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผู้บริหาร 
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร 
สายงานบัญชีและการเงิน
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 3. บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำากัด (“DCM”)

        1.2 กรรมการของบริษัทย่อย

 1. กรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน 

ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 2. กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

 กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสำาคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำาเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจาก 

หกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประธานผู้บริหาร 
สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผู้บริหาร 
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร 
สายงานบัญชีและการเงิน
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 1.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย

 1. กรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทย่อยท้ัง 3 บริษัทซ่ึงได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี

ดำารงตำาแหน่งในบริษัท

รายชื่อ ตำาแหน่ง CBD APG DCM

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
3. นายยืนยง โอภากุล
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร
5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน










-






-
-



หมายเหตุ : 1 นายยิ่งยง แซ่ซึง ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

3. บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ
 3.1 จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทน

 สำาหรับปีบัญชี 2559 และ 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจำานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 2,692 คน 

และ 2,910 คน ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

บริษัท จำานวนพนักงานปี 2559 จำานวนพนักงานปี 2560

CBG
CBD
DCM
APG

14
1,406
1,051
221

9
1,539
1,051
311

รวม 2,692 2,910

 ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภทค่าตอบแทน
สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

จำานวนพนักงาน(คน) จำานวนเงิน (บาท) จำานวนพนักงาน(คน) จำานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 2,692 670,859,879 2,910 809,497,767

เงินสนับสนุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

2,692 26,217,298 2,910 32,854,625

รวม 8 697,077,177 8 842,352,392
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 3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือ

คู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 3.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ 

บริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

รวมถงึสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมสีว่นรว่มในการสรา้งความสำาเร็จทางธุรกิจและการเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งขององคก์ร โดยมีขอบเขตนโยบาย

ในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารอัตรากำาลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพัฒนากระบวนการสรรหาและ 

คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ 

พันธกิจขององค์กร กรณีที่มีตำาแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำารง

ตำาแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้ บริษัทฯ จึงจะดำาเนินการสรรหา และว่าจ้างบุคคลจาก

ภายนอกเข้ามาแทน

 2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน 

 บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มีสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงานที่กระชับ ด้วยบทบาทหน้าที่และ

ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำาแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ

 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ มนีโยบายการบริหารผลการปฏิบตังิานให้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิล โดยมกีารกำาหนดตวัชีว้ดั (KPI)  ซึง่ประกอบ

ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน รวมท้ัง

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาให้ผลตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้

 4. สภาพแวดล้อมในการทำางาน 

 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำางานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร  

(Diversity Workforce)  และมีความมุ่งมั่นให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ทำางาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  

อีกทั้งจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น  ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ห้องนำ้า เป็นต้น

 5. สวัสดิการพนักงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ

สามารถแข่งขันได้กับตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ 

สวัสดิการงานแต่งงาน สวัสดิการงานศพ และกองทุนเงินกู้สำาหรับพนักงาน เป็นต้น
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 6. การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มีคุณค่าและสามารถ

เพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นตามระยะเวลา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการพัฒนาระยะยาว ที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่รวมถึงการ

ออกแบบและพัฒนากิจกรรม หรือการดำาเนินการใดๆ เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

ซึ่งสามารถนำาไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ในงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว 

แตร่วมถงึการเพิม่ศกัยภาพทีส่ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปในหนา้ทีก่ารงาน และการสรา้งความพร้อมตอ่

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดและลูกค้า ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

  บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้  

  (1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program) 

 เป็นหลกัสตูรเพือ่แนะนำาให้พนกังานใหม ่ทราบถงึขอ้มูลเกีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิทัฯ ธุรกิจ ผลติภณัฑ ์

บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำาหนด กฏเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบ

และข้อบังคับในการทำางานของบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 โดยหลักสูตรนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกัน 

เพือ่สรา้งเสรมิความพร้อมใหพ้นกังานใหมใ่นการปรบัตวัเขา้กบัองคก์ร เริม่ตน้การทำางานกบับรษิทัฯ ดว้ยความรู้สกึทีด่ตีอ่ผูบ้งัคบั

บัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป

  (2) หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะหลักของบุคลากร (Core Competency Training Program) 

 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะหลัก ( Core Competency ) ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุน พัฒนา 

และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่นำาไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงาน

ทุกระดับในองค์กรปฏิบัติงานโดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  (3) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านธุรกิจ (Business Competency Development Program) 

 เปน็หลกัสตูรทีพ่ฒันาพนกังานให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ รปูแบบและเครือ่งมอืการจดัการดา้นธรุกิจ เพือ่

สรา้งเสรมิทกัษะและความสามารถทีจ่ำาเปน็เพ่ือนำาไปใชส้ำาหรับการพฒันาและปฏิบตังิานในสายงานของตนภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  (4) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านการบริหาร (Managerial Competency Development Program) 

 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สำาหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ ที่พนักงานระดับบริหาร

จำาเป็นต้องมี เพ่ือให้สามารถบริหารงานและนำาพาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมายของบรษัทฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นำา เป็นต้น

  (5) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะในงาน (Functional Competency Development Program) 

 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความชำานาญและ

ระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อความสำาเร็จของการทำางานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ

บัญชา เช่น ทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การควบคุมและบำารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพ

ต่างๆ เป็นต้น  
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 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแ้บง่กลุม่การพฒันาบคุลากรตามลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของโครงสรา้งหลกัสตูรการพฒันาพนกังาน

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 (1) ทีมขาย 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่พร้อมสำาหรับการบริหาร

จัดการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้

  1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับ

      ตัวแทนจำาหน่าย 

  2. กลุ่มพนักงานขายประจำาหน่วยรถขายเงินสด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำาเสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของ 

      บริษัทฯ ให้กับร้านค้าปลีก  

 (2) ทีมงานสาวบาวแดง 

 ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ทำาหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ 

ผู้บริโภค ร้านค้า รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดการรับรู้ เชื่อมั่น และคุ้นเคยกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำาหน่าย โดยการทำากิจกรรม

ทางการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร ความกล้า

แสดงออก การติดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 (3) พนักงานโรงงาน 

 ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่ม

ผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และ

การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการ

ฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานในด้านอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป (Soft Skill) 

 (4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน

 พนักงานในกลุ่มสนับสนุนถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญ ซึ่งจะทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ 

ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของสายงานหลักจึงมีความ

จำาเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยให้มีการเรียนรู้จากการสอนหน้างานและ

การปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากคำาแนะนำาของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน 

รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ด้วย

การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานด้วยกันเอง (Knowledge 

Sharing) 

 



81

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม คือ หลักสูตรการปลูกจิตสำานึก

ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “บาวแดง ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่รณรงคใ์หพ้นกังานในองคก์รมคีวามตระหนกัถงึการใชร้ถใช้ถนน และสรา้งจติสำานกึในเรือ่งการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัใสใ่จ

เพือ่นรว่มทาง ทีไ่ม่ใช่แคเ่พียงการใชร้ถในเวลาทำางานเท่านัน้ แต่เปน็การสง่ตอ่ความห่วงใยไปถงึการใชร้ถใชถ้นนในเวลาสว่นตวัของพนกังาน

เม่ือต้องเดินทางมาทำางาน หรือเดินทางกลับบ้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำาวันโดยคำานึงถึงสังคมรอบข้างท่ีเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย

 นอกเหนือจากหลักสูตรที่กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำาเนินการสำารวจ และวิเคราะห์ความจำาเป็นใน

การฝึกอบรม โดยให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอหลักสูตรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ 

ลกูนอ้งใตบ้งัคบับญัชา และนำาหลกัสตูรดงักลา่วมาจดัเปน็แผนการอบรมในแตล่ะป ีเพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการ และมปีระโยชนต์อ่การ

พัฒนาพนักงานอย่างมากที่สุด

การจัดอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ�าปี 2560

สังกัด
หลักสูตร (คร้ัง)

จำานวนคน
และชั่วโมงที่อบรมจริง

จำานวนเงิน (บาท)

แผน อบรมจริง คิดเป็น % คน ชั่วโมง งบประมาณ ใช้จริง คงเหลือ

สำานักงานใหญ่ (สีลม)
โรงงานบางบ่อ
โรงงานAPG

182
24
60

217
285
56

119.23
1,187.50

96.67

4,358
2,262

716

15,796
12,733

419

2,962,150
623,452
792,000

1,357,199
314,692
468,949

1,604,951
308,760
323,051

รวม 266 560 210.53 7,336 28,948 4,377,602 2,140,840 2,236,762
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศ

ใชส้ำาหรบักลุม่บรษิทัฯ ต้ังแต่ พ.ศ. 2557 เปน็ต้นมา เพือ่สรา้งความ

เชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

 ใน พ.ศ. 2560 น้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงนโยบาย 

การกำากับดูแลกิจการ เพ่ือความเหมาะสมกับสภาวการณ์และ 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและกำาหนดนโยบาย

ต่างๆ เก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทาง 

การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) 

หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และข้อแนะนำา

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการส่ือสาร

ให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ  

 ทั้งนี้ นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบ 

ไปด้วย 5 หมวด ดังนี้ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 (Rights of Shareholders)

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 (Equitable Treatment of Shareholders)  

 3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 (Role of Stakeholders) 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 (Disclosure and Transparency)

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 (Board Responsibilities) 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  (The Rights of 
Sharholders)
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ 

บริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งต้ังกรรมการบริษัท จึงให้

ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

รวมถึงมีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนท่ีจะไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการ

ลิดรอนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือ

หุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ

•  การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึหน้าที ่และให้ความสำาคญัในการดแูลและ

รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึคุม้ครองและสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกรายให ้

ได้รับและใช้สิทธิข้ันพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นไปตาม

หรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ 

ระเบียบของ ตลท. และ สำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้องและสำาคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

การซ้ือการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ  

การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม

ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

ถอดถอน และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำาหนด 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ีรวมถงึพจิารณาเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่

บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไข 

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ 

การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 นอกจากนี ้เพือ่เคารพสทิธ ิและรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย 

บริษัทฯ ไม่มีการกำาหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้าง

อปุสรรคในการตดิตอ่ส่ือสารกนัของผูถื้อหุน้ และไมม่แีนวนโยบาย

ในการทำาข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

•  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ  

จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ตามแนวทางที ่ตลท. กำาหนด เพือ่สง่เสรมิและอำานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นภายใน 

4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท หรือตามรอบระยะ

เวลาที่กฎหมายกำาหนด สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะ

เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกประชุมตามที่

เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้

มีกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยอำานวยความสะดวกในการประชุม  

เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย รวมถงึผูล้งทนุสถาบนั 

เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความ

สำาคัญกับการกำาหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมให้มีความเหมาะสม 
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และสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารตามที่

บริษัทฯ กำาหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 

รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และ 

ผลการเสนอใหผู้ถ้อืหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และของ

ตลท.

 บริษัทฯ ได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวาระการประชุมวัตถุประสงค์ 

เหตผุล ความเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่ง

ชัดเจน พร้อมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม  

ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลา

ท่ีกฎหมายกำาหนด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาท่ีเพียงพอ 

ต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และ 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำาถามท่ีต้องการให้ตอบ

ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เปน็การลว่งหนา้ตามชอ่งทางและหลักเกณฑท์ี่

บรษัิทฯ กำาหนด หรอืสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรอืแสดงขอ้คดิ

เห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายกำาหนด 

โดยมีคำาอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเพ่ือ 

ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้ง

กรรมการอสิระทา่นใดทา่นหนึง่ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉันทะเป็น

ผู้รับมอบฉันทะเพ่ือร่วมประชุมและออกเสียงตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุได้

 บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และ

เทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม รวมถึง 

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้

อย่างเพียงพอและรวดเร็ว

 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ 

ประธานคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

ระดับสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือช้ีแจงตอบข้อซักถาม 

ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

 

 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการ

เข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่

ผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึสง่เสรมิใหม้บีคุคลทีส่าม หรอื

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การนับ

คะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ความชดัเจนและโปรง่ใสดว้ย

 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น และต้ังคำาถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

 บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว

ของตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ท่ี ตลท. และหน่วยงานท่ี 

เก่ียวข้องกำาหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทำารายงานการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทีถ่กูตอ้งและครบถว้น พรอ้มทัง้จดัสง่รายงานการประชมุผู้

ถอืหุ้นให้แก่ ตลท. และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

รวมถงึเผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท้ังภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำาหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

อีกท้ังจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถ 

ตรวจสอบและอ้างอิงได้

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(The Equitable Treatment for Shareholders)
 บรษิัทฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่การปฏิบตัติอ่ผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่าง 

เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น 

รายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงกำาหนดนโยบาย

เพือ่ดแูล ปกปอ้ง และสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย ไดร้บัการปฏิบตัิ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการ

ประชมุ และหรอืชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นและเหมาะสมเพือ่

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วง

หน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี

การที่บริษัทฯ กำาหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้

ผูถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และแจง้การเปดิโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย



85

 บริษัทฯ จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร

ประกอบการประชุมเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบ

วาระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุท่าน และเปิดเผยหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกำาหนด

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น 

สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นำาส่งไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุไดด้ว้ยตนเองมอบฉนัทะใหกั้บบคุคลอืน่เขา้รว่มประชุม และ

ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน  

ข้ันตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วม

ประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการมอบฉันทะจะกำาหนดข้ึนภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย  

โดยไม่มีการกำาหนดมาตรการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ 

ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้ 

 บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน 

ทำาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กำาหนด 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ 

ท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำากับบริษัทฯ จะไม่มี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว

 บริษทัฯ ไดก้ำาหนดมาตรการและแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของ 

บริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการ 

ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำาหนด  

(ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) 

รวมถึงกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงาน 

การถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา 

และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปีด้วย

 บริษัทฯ ไดก้ำาหนดมาตรการการใชข้อ้มูลภายใน และประกาศ

ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทราบอยา่งชดัเจน 

เก่ียวกบัการหา้มนำาขอ้มลูภายในทีม่สีาระสำาคญัของบรษิทัฯ ซ่ึงยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ซึง่อยู่ในหนว่ยงานทีท่ราบขอ้มลู

ภายในที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ได้กำาหนดโทษสำาหรับกรณีที่มี

การฝ่าฝืนในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของ 

บริษัทฯ โดยมีโทษต้ังแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงข้ันให้ออกจากงาน 

 บริษทัฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการทำารายการระหวา่งกนั โดย 

คำานึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด 

และคำานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้

กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

ข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และ 

สำานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถม่ันใจ

ได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิท่ีมีของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน และ 

เป็นธรรมอย่างแน่นอน
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Roles of Stakeholders)
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อเร่ืองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakehold-

ers) ของบรษิทัฯ ทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก โดยตระหนักดวีา่

ผูมี้สว่นไดเ้สยีของบริษัทฯ ทกุรายจะตอ้งไดรั้บการดแูลจากบรษิทัฯ 

อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำาหนดให้

มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มส่ีวน

ได้เสียในการสร้างความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในระบบ

การกำากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ไดแ้ก ่

ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชน 

ที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ 

คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น 

 บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ ผลการดำาเนนิงานทีด่ขีองบรษิทัเกดิขึน้

จากการไดร้บัความสนบัสนนุทีด่จีากผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ จงึได้ 

กำาหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท

กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้

ความม่ันใจว่าผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุรายจะไดรั้บการคุม้ครอง และปฏบิตัิ

ด้วยดี โดยได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้



รายงานประจำาปี 2560 86

•  ผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ มุง่ม่ันเปน็ตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดำาเนนิธรุกจิ

เพ่ือประโยชนสู์งสดุของผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ  

ยดึหลักปฏิบัตต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมและเปน็ธรรม และจดัใหมี้

การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึง

บริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและ

รอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาวอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสร้างความเติบโตทางธรุกจิ

อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

•  พนักงาน 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ

สนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ โดยกำาหนด

นโยบายวา่พนกังานตอ้งไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งเปน็ธรรม และคำานงึ

ถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อม  พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 

สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุง

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความ

สามารถ และประสิทธิภาพในการทำางานเป็นหลัก อีกทั้งยังให้

ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

จัดการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีจัดขึน้จากภายในและภายนอกองคก์ร เพือ่ 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 

 

 บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าว

ในเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อตนเอง และ

กำาหนดวธิกีารบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงาน

ผู้ร้องทุกข์

 บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
ส่ิงแวดล้อม (Safety, Occupation Health and Environment - SHE)
ประจำาที่โรงงานผลิตท้ัง 2 โรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำางาน 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการทำางาน

บรษิทั คาราบาวตะวนัแดง จำากดั โรงงานผลติเครือ่งดืม่บำารุงกำาลัง 
(บางบ่อ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จำานวนพนักงาน (คน) 530 690 530

จำานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 17 16 10

หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง) 8 6 4

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด (โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จำานวนพนักงาน (คน) 180 215 288

จำานวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 17 10 15

หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง) 1 - 2

•  ลูกค้า 
 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง 

ตอ่เนือ่งเพือ่ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ เอาใจใส ่และรับผดิชอบ

ต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้าของ 

บริษัทฯ มีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงาน 

ที่ทำาหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำาหนดวิธีการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำาเนินการแก้ไข

ข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

•  คู่ค้า
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณา 

จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำาผิด

ด้านทุจริตคอรัปช่ัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำาคัญ ในส่วนของ

การดำ า เนินธุ รกิจร่ วมกันนั้น  บ ริษัทฯ จะปฏิบัติ ต่อคู่ ค้ า 

อย่างโปร่งใสและเสมอภาค และต้ังอยู่บนพื้นฐานของความ 

เป็นธรรม โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานท่ี

เก่ียวข้อง บริษัทฯ กำาหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า  

รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้ 

เปน็ไปตามแนวปฏบิตัทิีก่ำาหนด และบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัิ

ต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น 
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•  เจ้าหนี้ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเป็นธรรม 

และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนด 

และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและ

ถูกต้องตามกฎหมาย

•  คู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติ

ตอ่คู่แขง่ทางการค้าดว้ยความโปรง่ใสและเปน็ประโยชนต์อ่ผู้บริโภค 

ด้วยการดำาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง  

ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ทำาลายชื่อเสียง

ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วย

กฎหมาย

•  สังคมและชุมชน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะ

ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  

โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นท่ีท่ีตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และ 

ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับ

ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่

ชุมชน ให้ความสำาคัญต่อความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ  

ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชน

ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน 

•  สิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในอันท่ีจะสร้างค่านิยมและจิตสำานึก

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดและมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ โดยเริม่ตน้จากภายใน

องค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำาคัญ

ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 บรษิทัฯ ใช้ช่องทางต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และ

รณรงค์ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร และ 

สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศใน 

ห้องประชมุทกุครัง้หลงัเลกิใช้งาน เป็นต้น นอกจากนีผู้บ้รหิาร เน้น

ยำ้าการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่เสมอ และปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

ให้แก่พนักงาน

•  หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในด้าน

ตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั ทัง้ตอ่แรงงาน การจดัการดา้นภาษอีากรและ

บัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทำางานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

กฎระเบยีบ และประกาศตา่งๆ ของทางราชการ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

 เพ่ือให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผล

ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติท่ีดีของ ตลท. ดังต่อไปน้ี

 (1) บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่างๆ 

ทีก่ำาหนดในหลกัการกำากับดแูลกิจการทีดี่สำาหรับบริษัทจดทะเบยีน 

ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 (2) บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการ และชอ่งทางในการรบัเรือ่ง

และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย

กระบวนการและช่องทางในเว็วไซต์ของบริษัท

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญของบริษัท 

ท้ังข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงขอ้มลู

อื่นที่สำาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้กำาหนดแนวทางในการ

เปดิเผยขอ้มูลซ่ึงครอบคลมุการสือ่สารทกุชอ่งทางของบริษัทฯ ดงัน้ี

 1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของ 

บริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง 

การเงิน และเรื่องอื่น ๆ  ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำานักงาน 

ก.ล.ต. กำาหนด ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนท่ี 

เหมาะสมแลเพียงพอ โดยคำานึงถึงความจำาเป็นในการรักษาข้อมูล

ที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่

หากเปิดเผยแล้วอาจทำาให้เสียประโยชน์ และความสามารถใน 

การแขง่ขนัดว้ย เชน่ การรายงานขอ้มลูและผลการปฏิบัติงานต่างๆ 

ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงาน 

ประจำาปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำาขึ้น 

โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน 

ประจำาปี พร้อมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำางบการเงิน 
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และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่

รับรองท่ัวไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี 

กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติ

อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจน

การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำา และการเปิดเผยข้อมูล

สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2. บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดใหม้หีนว่ยงานนกัลงทนุสัมพนัธ ์เพือ่ทำา

หน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ส่ือสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน 

ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและ

เป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน

สัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าท่ี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำาเนินงานและโครงการต่างๆ 

ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพ่ือให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำาคัญ

ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง 

 3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท้ังข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางท่ี ตลท. จัดทำาข้ึนใน

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

สาธารณชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียม

กันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลท้ังในรูปแบบภาษา

ไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ท่ีสำาคัญ และมี

ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้นักลงทุน และผู้สนใจท่ัวไป

สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

 4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิด

ข้ึนจากการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

โดยไดก้ำาหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต้องรายงานการ

มีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กำาหนด รวมถึงการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

ซึง่เกิดกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีสว่นไดเ้สยี 

หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ ไดม้อบ

หมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความ

จำาเปน็ และความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 

ทีอ่าจเกดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ

ระห ว่า ง กัน ดั งก ล่า ว  เ พ่ือนำ า ไปประกอบการ ตัด สิน ใจ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อ

เปน็การปอ้งกันความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดขึน้ บรษิทัฯ

ได้กำาหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยง

กบัตนเองทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯ

 นอกจากนีเ้พื่อเปน็การปอ้งกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บรษัิทไดก้ำาหนดนโยบายใน การดแูลรายการทีอ่าจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการ

บริษัททีมี่สว่นไดเ้สยีในวาระใด ๆ  กรรมการทา่นนัน้จะไม่มีสทิธอิอก

เสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(Board Responsibilities)
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ท่ีสำาคัญในการกำากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเปน็ไปตามเปา้หมาย 

และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย โดยกำาหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท ควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน ์

และความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบัติ

งานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติ

งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำาหนด

โครงสรา้ง กรอบการทำางาน และอำานาจหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ  

ชุดย่อยต่างๆ ไว้ดังนี้

•  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ  

ตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่บริษัทฯกำาหนดไว้ 

 2. กรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการ 

ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
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 3. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ ท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสำานักงาน 

ก.ล.ต. กำาหนด 

 4. คณะกรรมการบรษิทัฯ เลอืกกรรมการบรษัิทคนหนึง่ใหท้ำา

หนา้ทีป่ระธานกรรมการบรษิทั และอาจเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือ 

หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัทต้องมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์การทำางานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด และ/หรือไม่มีลักษณะท่ี

แสดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิาร

จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง 

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ 

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ

เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และ 

ผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด รวมถึง

ข้อกำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงสุด”)

 

 การสรรหากรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดคา่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิารณาสรรหากรรมการบริษทั โดย

พิจารณาคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท จากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

การทำางานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ 

เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะสรรหาบคุคล

ทีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญทีจ่ะมาเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำาคัญ 

 เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คดัเลือกบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมแลว้จะนำาเสนอชือ่บคุคลดงักล่าว  

พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำาหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 

ทัง้นี ้การแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเปน็ไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
    คณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ

หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ

ระมัดระวัง อย่างซ่ือสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ี

เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการ

บริหารจัดการที่ดี โดยให้คำาแนะนำา อนุมัติและกำาหนดวิสัยทัศน์ 

และเปา้หมาย ตลอดจนกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนนิงาน การจดัสรร

ทรัพยากรสำาคัญของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

สถานการณป์จัจบุนั สามารถปรับตวัภายใตป้จัจยัการเปล่ียนแปลง 

สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทั้ง 

กำากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลด 

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณากำาหนดให้เปา้หมายเปน็

ไปเพื่อความยั่งยืน เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 

การสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม  

โดยการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการ

เงนิและบญัช ีการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การ 
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ปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำาหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และทันเวลา

 

 ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

หรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่กรรมการ หรือ

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับ

บริษัทฯ กฎหมาย และตามท่ีสำานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศ 

กำาหนด) ทีมี่สว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดกำาหนดใหบ้คุคลดงักลา่ว ไมม่สีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

 การปฏบิตัหินา้ที ่หรอืการอนมุตักิจิการใดทีก่ฎหมายกำาหนด

ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำาหนดให้

ครบถ้วน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความ

เหมาะสม

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทจำานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร

เพ่ือดำาเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ โดยในการมอบอำานาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต 

อำานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกำาหนดขอบเขต 

อำานาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำานาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการ 

แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ปฏบิตังิานสนบัสนนุการปฏบิตัหินา้ที่

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดโ้ดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มอีำานาจ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำานาจหน้าท่ีของคณะ

อนุกรรมการได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ

คนหน่ึงทำาหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำานาจหน้าท่ีของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

 ทั้งนี้ การมอบอำานาจอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้อง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงให้ 

ผู้ได้รับมอบอำานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. 

ประกาศกำาหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำา

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการแต่ละคน

ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึง 

กำาหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษัท

อ่ืนๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน 
    กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่สำาคัญ ดังนี้

 1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน 

การกำากับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำาหนดไว้ 

 2.  ทำาหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

และการประชุมผู้ถือหุ้น 

 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน 

 4. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ และระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียง

ชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้กีารประชมุปกตเิปน็ 

ประจำาทุกไตรมาส และสามารถกำาหนดให้มีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติม

ได้ตามความจำาเป็น โดยกำาหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า 

ตลอดทั้งปี 

 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ

หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะจดัสง่หนงัสือเชญิ

ประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่

กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม  
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เวน้แตมี่เหตจุำาเป็นเรง่ดว่นเพือ่รกัษาสทิธหิรอืประโยชนข์องบรษิทั

จะแจ้งนดัประชุมโดยวธิอีืน่และกำาหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

 3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมี

กรรมการบริษัทมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ

บริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม    

 4. ประธานกรรมการทำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรม

การบริษัทฯ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ท่ีได้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน หาก

ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

กรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการทีม่าประชมุคนหนึง่เปน็ประธานใน

ที่ประชุม 

 5. คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้เลขานุการบริษัท 

ทำาหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากท่ี

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูก

จัดเก็บไว้พรอ้มสำาหรบักรรมการ และผูเ้กีย่วข้องสามารถตรวจสอบ

ได้ตลอดเวลา

 

 ในปี 2560 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวน 

การประชุมที่ได้จัดขึ้น

  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทฯ กำาหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหก้ารปฏบัิตงิานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมนีโยบายสง่เสริมใหก้รรมการท่ีไมเ่ปน็ 

ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่าย

จัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่

ไมเ่ปน็ผูบ้รหิารไดอ้ภปิราย หารอืประเดน็ปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการดำาเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการ

ประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการซ่ึง

อยูใ่นตำาแหน่งนานท่ีสุดออกจากตำาแหน่ง จำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน 

กรรมการทัง้หมด ถา้จำานวนกรรมการแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่น

ไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัอตัราสว่นหนึง่ในสาม ทัง้น้ี

กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอ

ช่ือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

ต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำารงตำาแหน่ง

ติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใด

มีความเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ อาจพิจารณาความเปน็อสิระ ความเหมาะสม ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าท่ี 

ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำารง 

ตำาแหนง่กรรมการอสิระตดิตอ่กันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ป ีดังกล่าว 

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปได้

 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัท 

จะพ้นจากตำาแหน่งตามเหตุท่ีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท 

กำาหนดไว้ และในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย 

เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระ 

การดำารงตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ 

ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะ

กรรมการดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจำานวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู่

 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมิน

ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงาน 

และปรบัปรงุแกไ้ข ซึ่งการประเมนิผลการปฏบิัติงานของกรรมการ

ชุดต่างๆ ในปี 2560 แบ่งออกเป็น ดังนี้

 1. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

 2. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 3. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนด 

            ค่าตอบแทน

 4. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ นำาแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ออกแบบข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหบ้รษิทัจดทะเบยีน

ใช้ในการประเมินตนเอง ทั้งนี้ โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าว มี

ดังนี้

 แบบที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” 

เพ่ือใช้ประเมินการทำางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

 แบบที ่2 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบ

รายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำางานของคณะกรรมการชุดย่อยที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในภาพรวมขององค์คณะ

 วธีิการให้คะแนน สามารถทำาได้หลายวธิ ีและควรกำาหนดเปน็

แบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผล

ประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ 

เช่น  

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2  =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการพจิารณาและกำาหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ภายใตก้ระบวนการท่ีเหมาะสม และ

สามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบท้ังในรูปแบบของค่าตอบแทนร 

ายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบำาเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน

ในรูปแบบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำาดับต่อไป

 โดยในการกำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ในทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณา 

เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับภาระหน้าท่ี ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติและ 

ความสามารถมาเปน็กรรมการของบรษิทัหรือปฏบัิติ หน้าทีใ่ห้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำาหนดไว้ได้

 การปฐมนิเทศ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบ บทบาท หน้าท่ี ความ 

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการ 

กำากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท 

รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

 การพัฒนากรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัท

ทุกคนเขา้รว่มการสมัมนา และศึกษาในหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ ที่

เป็นประโยชน์ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. 

รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และเปน็

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 ปี 2560 บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมอบรม 

และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการพิจารณาแล้ว เหมาะสมต่อ

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ เพื่อนำามาเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิเช่น Driving Company 

Success with IT Governance (ITG) 5/2017 เป็นต้น

 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
 บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำาและติดตามความคืบหน้าของแผน

สืบทอดตำาแหน่งท่ีครอบคลุมตำาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ม่ันใจ

ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

อันสามารถสืบทอดตำาแหน่งท่ีสำาคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการ

ทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำาแหน่งตามความเหมาะสม ท้ังน้ี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงใน

การสืบทอดงานหรือตำาแหน่งท่ีสำาคัญของบริษัท 

 บริษัทฯ จดัทำาแผนการสบืทอดตำาแหนง่ โดยมี 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี

 1. กำาหนดตำาแหน่งงานสำาคัญ เพ่ือจะจัดทำาแผนสืบทอด

ตำาแหน่ง

 2. กำาหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของ 

ผู้สืบทอดตำาแหน่ง เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงทบทวน

บทบาทหน้าที่
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 3. รว่มกบัตวัแทนจากสายงานประเมนิ และพจิารณาคดัเลอืก

ผู้สืบทอดตำาแหน่ง จากผู้ที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสม

ที่ระบุไว้ในแผนงาน

 4. นำาเสนอผูบ้รหิาร เพือ่พจิารณาอนมุติั กำาหนดตำาแหนง่งาน

สำาคัญ และรายชื่อผู้สืบทอดตำาแหน่ง

 5. จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก และ

ดำาเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เช่น การอบรม การมอบหมาย

งานโครงการพิเศษ เป็นต้น

 6. ติดตามผลการพัฒนา ทบทวนความคืบหน้า การพัฒนา

ความพร้อมของผู้สืบทอดตำาแหน่ง รวมถึงสถานะ และการ

เปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงานสำาคัญ 

 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็

ไปตามที่กฎหมาย และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีกำาหนด โดย

มีขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. มีอำานาจหนา้ท่ีในการติดต่อและลงนามในเอกสารทีจ่ะแจง้

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และหนว่ยงาน 

กำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกำาหนด

 คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยใน

การกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ

กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ 

คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำารงตำาแหน่ง และขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำาส่ังแต่งต้ังคณะ

อนุกรรมการชุดน้ันๆ

 การประชุมสำาหรับคณะอนุกรรมการได้มีการกำาหนดการประชุม

ไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำาหนดการประชุมเพ่ิมเติมได้ตาม

ความจำาเป็น รวมถึงมีการจัดทำาบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการเปิดเผย 

รายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำานวนค่า

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ รวมถึง

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในรายงานประจำาปีด้วย

 การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย 
      การกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ 

และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือ

ของทุกคนในองค์กรในอันท่ีจะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการ 

กำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและ 

ยกระดับการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายมีการส่ือสารให้

พนักงานทราบถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนว

นโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนำามา

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นใน

แนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันท้ังองค์กร

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่

ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไป 

ตามเปา้หมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถงึไดจ้ดัใหมี้กลไก 

การตรวจสอบ ถว่งดลุทีมี่ประสทิธิภาพอย่างเพียงพอในการปกปอ้ง

รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

กำาหนดลำาดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

และพนักงาน กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร กำาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม 

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่างๆ 

กำาหนดไว้ รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีกำากับดูแล 

การดำาเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ี 

น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงาน
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โดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำา

เป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานต่อคณะ 

กรรมการบรษัิทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจำาปดีว้ย

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ทีต่รวจสอบ และถว่งดลุ

ได้อย่างเต็มที่โดยให้ข้ึนตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำาเนินการตาม

แนวทางที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดข้ึนแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วย

งานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท่ีสำาคัญให้คณะ

กรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร 

รับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่

สนบัสนนุการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่ง

ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

บริษัทด้วย

  การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการ

บริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดย

ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ และผูบ้รหิาร ครอบคลมุทกุหนว่ยงานทีส่ำาคญัของบรษิทั 

เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของทั้งองค์กร รวมถึงความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งจะรว่มปรกึษาหารอืเพือ่ประเมนิปจัจยั

ความเสี่ยงหลัก ความเส่ียงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำาคัญ 

พร้อมแนะนำา แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทา 

ผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ และมีการติดตาม  

ความคบืหนา้ในการดำาเนนิการอยา่งเหมาะสมและตอ่เนือ่ง รวมถงึ

จดัทำาเปน็รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพ่ือรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงาน 

ประจำาปีด้วย
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การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1)   คณะกรรมการบริษัท
องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรอืพ้นจากตำาแหนง่

กรรมการของบริษัท น้ันได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของ 

บรษิทัฯ ซึง่ผา่นการอนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่

2/2559 เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2559 กฎบัตรดังกล่าวกำาหนด

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้ 

 

(ก) กรรมการบริษัทไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

กรรมการตอ้งเปน็บคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี 

กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมท้ังต้องไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึ

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กจิการทีมี่มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำาหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกำากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบคุคล

ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก 

หลักทรัพย์

(ข)  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจำานวนไมน่อ้ยกว่า 

5 คนและกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมด

จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 

(ค) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุม

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียใน

ทางการเงนิและการบรหิารกจิการ อกีทัง้มคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม

หลกัเกณฑคุ์ณสมบัติกรรมการอสิระตามท่ีกำาหนดในประกาศคณะ

กรรมการกำากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและ

การอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(“ประกาศ ทจ. 28/2551”) 

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ง) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามประกาศ ทจ.28/2551 อีกท้ังมีขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำาหนด

(จ) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการบรษัิท ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเห็นสมควร 

อาจจะเลอืกกรรมการบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนเปน็รองประธาน

กรรมการบริษัทก็ได้

(2)   คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา 

คัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำางาน

และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำาเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย  

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 

3 ทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดคณุสมบติัของกรรมการ

อิสระไว้ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 

ผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รือผูมี้อำานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้น้

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น

คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
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(ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ 

บรษิทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเปน็การขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่ง

อิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มี

อำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท

ใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทรว่ม ผู้ถอืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัทฯ 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ

สำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้

บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ                

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคมุของบริษัทฯ 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้

บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง

กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ

สำานักงาน ก.ล.ต.

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นที่

มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบริหารงานลูกจ้าง

พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำาหรือถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของ

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจาก

ตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบน้ันปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

(ก) คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูค้ดัเลอืกแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจ

สอบของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

3 ท่าน กรรมการตรวจสอบนั้นแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้

มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 

งบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรอง

ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และ แบบ 56-2

(ค)  เมือ่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำารงตำาแหนง่ หรอืมเีหตุ

ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้

จำานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ัง

กรรมการตรวจสอบทดแทนใหค้รบถว้นภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัที่

จำานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ง) ให้หัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปน็เลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบ

(จ) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
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(4)  คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจาก

ตำาแหน่งของกรรมการบริหารนั้นปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ราย

ละเอียดสรุปได้ ดังนี้       

(ก) คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจำานวนไมน้่อยกว่า 

3 คน

(ข)  คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึง เปน็ประธาน

กรรมการบรหิาร ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเห็สมควร 

อาจเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการบริหารก็ได้

(5)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 3/2557 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 

2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น

ชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำานวนหนึ่งที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่กำาหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง และ

ลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่

สำาคัญในการระบุความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ กำาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ทำาขึ้นเพื่อให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีครบกำาหนด ต้องออกจากตำาแหน่ง

ตามวาระ โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้  

(6)   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2559  ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร

จำานวนหน่ึงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกำาหนดนโยบายด้านการ

สรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ

กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะ

กรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังมีบทบาท

สำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และ

สะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ 

ผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

กรรมการและผูบ้รหิารจำานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ

บริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับ 

แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่ครบกำาหนด 

ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้า

ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของ

ตนเอง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ

รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงาน

หนึ่งของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2557 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการควบคุม

และกลไกการกำากบัดแูลกิจการทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทนุ เพือ่กำาหนด

กลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อย และกำาหนดมาตรการใน 

การติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว เพื่อดูแลรักษา 

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กำาหนดในประกาศ ทจ.28/2551 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้

มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็น

ไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 ดงักลา่วดว้ย 

รายละเอียดการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 

บรษิทัรว่มตามนโยบายการควบคมุและกลไกการกำากบัดแูลกจิการ

ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมี ดังนี้
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1. การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ  
     ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ กำาหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของ 

บรษิทัฯ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย ในเรือ่งของการรบัรอง

รายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรอง 

งบการเงินประจำาปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำาหนด 

ค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำาหนดค่าตอบแทน

การสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำาไร การอนุมัติเร่ืองอ่ืนๆ และการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

2  โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย
บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัยอ่ยเพือ่

สามารถควบคมุดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการดำาเนนิงานของ

บริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมี

มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแล

รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

(1)  การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

บรษิทัฯ จะสง่บคุคลท่ีได้รบัมติเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น โดยกำาหนดให้กรรมการที่ได้

รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้

วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(2)   การกำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ

และผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตามมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบรษัิทให้ดำารงตำาแหนง่ในบริษัทยอ่ยนัน้ มขีอบเขตหนา้ที่

และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย  

ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่  

1 ตลุาคม 2557 มีมติอนมัุติข้อบงัคบัดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าใจบทบาท หน้าที่

และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และแสดงได้ว่ าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดั งกล่าวได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส ที่สำาคัญคณะ

กรรมการของบริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัหินา้ทีใ่ห้เปน็ไปตามนโยบาย

การควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

ตลอดจนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กำาหนดขึ้น 

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้

บรษิทัย่อยมรีะบบการควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง และ

ระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม

เพียงพอที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะ

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หมวด 5 

การบรหิารจดัการเพือ่ปฏิบตัติามนโยบายการควบคมุและกลไกการ

กำากบัดแูลกิจการทีบ่รษัิทฯ เข้าไปลงทนุ กฎหมายและประกาศเรือ่ง

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  

ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการกำากบั

ตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่าง

แท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า 

บรษิทัย่อยมรีะบบเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการทีม่ี

นัยสำาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ 

และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับรู้

ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำาเนินงานและ

ฐานะการเงิน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำารายการที่มีนัยสำาคัญของ 

บริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกใน

การตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงาน 

ผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  สามารถเข้าถงึ

ข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน

ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

บริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำาไว้อย่างสมำ่าเสมอ

(3) การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

 (ก) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย

และนำาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ

ดำาเนนิธรุกรรมใดๆ ทีอ่าจคาดหมายไดว้า่จะกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของ

บริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำาหนด โดยคณะ

กรรมการของบริษัทย่อยมีหนา้ทีแ่จง้เรือ่งดงักลา่วให้คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ทราบภายในกำาหนดเวลาที่บริษัทฯ กำาหนด เพื่อเป็น

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาตดัสนิหรอือนมัุตใิดๆ ซึง่การพจิารณา

นั้นจะคำานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ  
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เป็นสำาคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วม

อนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการและผูบ้รหิารดงักลา่วมหีนา้ทีแ่จง้ใหค้ณะ

กรรมการของบรษิทัยอ่ยทราบถงึความสมัพันธ ์และการทำาธุรกรรม

กับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการ

บริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ

อนึง่ การกระทำาดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เปน็ผลใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร หรือ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดังกลา่วได้รับประโยชนท์างการเงนิอืน่

นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับ

ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำาท่ีขัดหรือแย้งกับ 

ประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ

(4)  การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

 (ก) บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เก่ียวโยง การได้มาหรอืจำาหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืการทำารายการ

สำาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการในลักษณะ 

ดังกล่าวในทำานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 (ข)  บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ 

การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการ

ดำาเนินงานประจำาเดือน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้า

ชี้แจงหรือนำาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซ่ึง

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที ในกรณีที่บริษัทฯ 

ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำาคัญใดๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อย

ชี้แจง และ/หรือนำาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ 

บริษัทฯ ได้

(5)  การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมาย

ของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย  

ทั้งที่ได้มาจากการกระทำาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจ

จะมีผลกระทบเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ

ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(6) การทำาธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย 

จะทำาธุรกรรมกบับริษทัยอ่ยไดต้อ่เมือ่ธรุกรรมดงักล่าว ไดร้บัอนมุตัิ

จากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามแต่ขนาดรายการที่คำานวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดใน

ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ปน็การทำาธุรกรรมทีเ่ปน็

ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทาง 

การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อ

ตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ

เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

3.  การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
(1) บริษัทย่อยมีหน้าที่นำาส่งผลการดำาเนินงานรายเดือน และ 

งบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส  

ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงินดังกล่าวของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใชข้อ้มูล

ดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดทำางบการเงินรวมหรือรายงาน 

ผลประกอบการของบริษัทประจำาไตรมาสหรือประจำาปีนั้นแล้วแต่

กรณี

(2)  บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทำางบประมาณการผลการดำาเนินงาน 

และสรุปเปรียบเทยีบผลการดำาเนนิงานตามแผนการดำาเนนิงานจรงิ

เปน็รายไตรมาส รวมถงึตดิตามผลการดำาเนนิงานให้เป็นไปตามแผน

เพื่อรายงานต่อบริษัทฯ

(3)  บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมี 

นัยสำาคัญต่อบริษัทฯ เม่ือตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ 

ให้ดำาเนินการตรวจสอบและรายงาน

 การทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ  

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา  

เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ยในลกัษณะท่ีเปน็การฝา่ฝนืหลกัเกณฑห์รือหลกั

ปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ

กำาหนด   
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ 

ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น

ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม 

กับการดำาเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีติดตาม

และสอบทานระบบการปฏบิติังานของหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ 

และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิความม่ันใจ

วา่การปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล มกีารใชท้รัพยากร

ของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจน

ดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงาน

ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้มี 

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย  

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะ

กรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปี ตามแนวทางของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามกรอบ

การควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิง

จาก COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations 

of the Tread Way Commission)  ท้ัง 5 องค์ประกอบ 17 

หลกัการยอ่ย  ทัง้นีบ้รษิทัฯไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัตอ่ระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
 บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้สีภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายใน

ทีด่ ี โดยจดัโครงสรา้งองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน

เหมาะสม รวมทัง้กำาหนดเปา้หมายทางธรุกิจและดชันชีีว้ดัผลสำาเร็จ 

(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

องคก์ร  กำาหนดใหมี้คูม่อืการใชอ้ำานาจและคูม่อืการปฏบิตังิานของ           

ทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตงิาน  มีการถ่ายทอดเปา้หมายองคก์รลงสูร่ะดบัสายงานและ

ฝ่าย มีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ด้วยการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความสำาคัญกับความซ่ือสัตย์และ

จริยธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกคนของบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี โดยกำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

ทีก่ำาหนดไว้  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มมีตจิดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน

มีหน้าที่รับผดิชอบดแูลและติดตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

การประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯอย่างสมำา่เสมอ ผ่านการประชมุ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานผล

การประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับ

ทราบ  ทัง้นีร้ายละเอยีดด้านการบรหิารความเสีย่ง ปรากฏในหัวข้อ 

“ปัจจัยความเสี่ยง”

3. มาตรการควบคุม  
 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการ

กำาหนดนโยบายและระเบยีบปฏิบตัทิีมี่การกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หน้าทีแ่ละการอนมุตัทิีช่ดัเจน  มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏบัิตงิาน  

มกีารจดัทำาคูม่อืการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอน  มกีารสอบทานรายงาน

ทางการเงนิและรายงานผลการดำาเนนิงานทีม่ใิช่ทางการเงนิให้เป็น

ไปตามระเบียบที่กำาหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ

สมำา่เสมอ มีการจดัเก็บเอกสารทางบญัชทีัง้ทีเ่ป็นเอกสารและข้อมลู

สารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด  

โดยให้แต่ละหน้าทีส่ามารถถ่วงดุลอำานาจหรอืมกีลไกสามารถตรวจ

สอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วน

ที่มีความเสี่ยงสำาคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรม

ด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน  

เป็นต้น  รวมถงึการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานเพือ่

ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บรษิทัฯ มกีารวางระบบด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล และมกีาร

ควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ  มกีารพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง  เพ่ือให้พนกังาน

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มีความ 

ขัดแย้งหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน โดยฝ่ายบริหารจะนำาเร่ืองเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุ 

สมผลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ต่อไป  ท้ังนี ้ บรษิทัฯ ได้มีการตดิตามดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทั

ย่อยอย่างสมำ่าเสมอด้วยเช่นกัน
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5. ระบบการติดตาม
 บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผล

การปฏิบตังิานอย่างต่อเนือ่ง  โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคมุภายใน

ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับการอนุมัติโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าสิ่งท่ีตรวจพบจากการ

ตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม 

ทันท่วงที โดยนำาเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ ผ่านคณะ

กรรมการตรวจสอบและฝา่ยบริหารทีเ่ขา้ร่วมประชุมเปน็ประจำาทกุ

ไตรมาส  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงิน

และประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในซ่ึงไม่พบ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสำาคัญตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร

ขอ้มูล สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาระบบอยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือ

ให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความ

ปลอดภัยของข้อมูล  มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำาคัญอย่าง

เปน็ระบบ  เพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานและการนำาขอ้มูลทีส่ำาคญัไปใชใ้น

การบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความ

ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหน่วยงาน 

นักลงทนุสมัพันธซ่ึ์งเปน็หนว่ยงานท่ีประสานงานกบันกัลงทนุต่างๆ

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ

ดว้ยชอ่งทางการตดิตอ่รวดเรว็และเขา้ถงึไดง้า่ย เช่น Website ของ 

บริษัทฯ, E-mail, Call  Center  เป็นต้น และที่สำาคัญบริษัทฯ ได้

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางท่ี

บริษัทฯ กำาหนดดังกล่าวข้างต้น



103

รายการระหว่างกัน

1.1 บริษัท มองโกล จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ผลิตและจำาหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และประพันธ์

บทเพลง

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    •  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล

    •  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล และ

นางลินจง โอภากุล โดยถือหุ้นใน บริษัท มองโกล จำากัด ร้อยละ 50 

และร้อยละ 20 ตามลำาดับ

1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ผลิตและจำาหน่ายเบียร์ 

(2) จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    •  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม  

ถนอมบูรณ์เจริญ 

    •  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และ

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ 

ตะวันแดง จำากัด ร้อยละ 30 และร้อยละ 2 ตามลำาดับ

1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ผลิตและจำาหน่ายเบียร์

(2) จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    •  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม  

ถนอมบูรณ์เจริญ

    •  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นใน บริษัท โรงเบียร์

เยอรมันตะวันแดง จำากัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ตามลำาดับ

1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ผลิตและจำาหน่ายเบียร์ 

(2) จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    •  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม  

ถนอมบูรณ์เจริญ

    •  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์

เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำาดับ

1.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ร้านค้าส่ง ค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    •  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

 • มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล และนางวงดาว 

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จำากัด 

ร้อยละ 38 ร้อยละ 21 ร้อยละ 13 และร้อยละ 13 ตามลำาดับ

1.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ซื้อมาขายไป

 

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

    •  มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ได้แก่ นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (บุตรสาวนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ) และนางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาว

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท สหมิตร โปรดักส ์

จำากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำาดับ

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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1.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ซื้อมาขายไป

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

•  มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ 

นางสาวขวัญสุดา ตรีธรรมกุล (ภรรยานายร่มธรรม เศรษฐสิทธ์ิ) 

และนางสาวกรทอง วิไลย์ (ลูกสะใภ้นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ) โดยถือ

หุ้นใน บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำาดับ

1.8 บริษัท น้ำาตาล สหมิตร จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ขายสง่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และนำาเข้าเคร่ืองด่ืมทีมี่แอลกอฮอล์

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

•  มีกรรมการร่วม 1 ท่าน คอื นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ

• มผีูถ้อืหุ้นร่วมกนั 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ 

นางสาวณฐัชนก วงษ์สวสัด์ิ โดยถอืหุน้ในบรษิทั นำา้ตาล สหมติร จำากดั 

ร้อยละ 7 และร้อยละ 7 ตามลำาดับ

        
1.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ผลิตและจำาหน่ายแอลกอฮอล์

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  

•  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือ 

หุ้นในบริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด ร้อยละ 74 

ค่าใช้จ่ายโฆษณา

CBD ทำาสัญญากับบริษัท มองโกล จำากัด เพื่อว่าจ้าง 

นายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำาเครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังคาราบาวแดง 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

10,000,000

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  ในวนัที ่1 ม.ค. 2557 CBD ได้ทำาสญัญากบับริษทั มองโกล จำากัด 

เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำา 

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสัญญาเป็น

เงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ เคยทำากับ บริษัท มองโกล 

จำากัดในอดีต)

   

•  ต่อมาในวันท่ี 1 ก.ค. 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเง่ือนไขสัญญาดังกล่าว 

และเข้าทำาสัญญาระยะยาวกับ บริษัท มองโกล จำากัด ซึ่งมี

เงื่อนไขโดยสรุป ดังนี้

    - CBD ว่าจ้าง บริษัท มองโกล จำากัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล 

เปน็ผูป้ระชาสมัพนัธ์ และแนะนำาเคร่ืองดืม่บำารุงกำาลงัคาราบาวแดง 

รวมถึงเครื่องด่ืมและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายุ

สัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561  

ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาทต่อปี โดยจะชำาระภายใน

วันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

     

   - สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่  

1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 

12,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้

2.  รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2559 และ 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 บริษัท มองโกล จำากัด

10,000,000
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เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิ์

บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีท่ีภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุล 

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ 

บริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขโดยทั่วไป  

เสมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก
2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ 

ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 

จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

699,851

238,025

355,723

99,170

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์

DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวัน

แดง จำากัด เพื่อจำาหน่ายในร้าน

ลูกหนี้การค้า

- 172,479

- 36,864

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

       DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวัน

แดง จำากัด เพื่อจำาหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการ

ค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 CBD เลี้ยงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ

จัดกิจกรรมสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์ตะวันแดง 

โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำาหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมี

ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญ

 CBD ซ้ือบตัรของขวญัคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีโ่รงเบยีร์

ตะวนัแดงให้แกคู่่ค้า เนือ่งในเทศกาลปใีหม ่โดยมรีาคาและเงือ่นไข

การค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

      การทำารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20  

ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญของ

บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด
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2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBDจ่ายค่างานเลี้ยงปีใหม่ประจำาปีสำาหรับพนักงาน 

ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้า 

ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด เป็นเจ้าหนี้อื่น

ของ CBD จากค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงปีใหม่ของ CBD 

ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้า

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

4,453,226

800,000

3,858,116

39,025

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์

DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวัน

แดง จำากัด เพื่อจำาหน่ายในร้าน

ลูกหนี้การค้า

-

-

203,643

64,143

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

       DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมัน

ตะวนัแดง จำากดั เพือ่จำาหนา่ยในรา้นอาหาร โดยมรีาคาและเงือ่นไข

การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 CBD จัดงานเลี้ยงปีใหม่สำาหรับพนักงานและผู้บริหาร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเลี้ยงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์

เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำาหรับค่าอาหาร

และเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่

ลูกค้าคนสำาคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

      การทำารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 

ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญของ

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด
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2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

143,001
ค่าใช้จ่ายอื่น 

CBD จ่ายค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่  

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด

85,756

-

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ ์

DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงเบียร์เยอรมันตะวัน

แดง 1999 จำากัด เพื่อจำาหน่ายในร้าน
154,408

-ลูกหนี้การค้า 56,971

38,928
เจ้าหนี้อื่น 

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด  

เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้า
-

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

• DCM บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด เพื่อ

จำาหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม

ราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

•  CBD จดังานเลีย้งรบัรองคูค่า้ทีโ่รงเบยีรเ์ยอรมนัตะวนัแดง 1999 

โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำาหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมี

ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

      การทำารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20  

ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญของ

บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด
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2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์  

DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 

เพื่อจำาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับ 

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด เช่าพื้นที่

ชั้นที่ 4-6 ของอาคาร 393 สีลม และชั้นที่ 2-4 ของ

ตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสำานักงาน รวมถึงการให้

สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ

เจ้าหนี้อื่น 

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด เป็นเจ้าหนี้อื่น

ของ CBD จากเงินประกันค่าเช่าสำานักงานของ CBD

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น 

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด เป็นเจ้าหนี้อื่น

ของ DCM จากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของ DCM

ลูกหนี้อื่น 

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัดเป็นลูกหนี้อื่น

ของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายอื่น 

CBD จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำานักงานให้กับ  

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

73,648,478

3,525,727

10,827,049

1,528,348

13,594,959

828,205

187,233

124,228

78,879,473

3,595,091

12,985,863

2,664,778

12,316,995

500,162

194,117

179,941
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  DCM จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด 

เพื่อจำาหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

•  DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ.  

เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และจัดทำา

แผน่พบัโฆษณาประชาสมัพันธ์ ซ่ึงมรีาคาและเงือ่นไขการคา้เปน็ไป

ตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด

•  บรษิทั ซ.ีเจ. เอก็ซเ์พรส กรุป๊ จำากดั เชา่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 4 - 6 ในอาคาร

ของ CBD และชั้นที่ 2 - 4 ในตึกอาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อที่ 

3,516.6ตารางเมตร เพ่ือใชเ้ปน็สำานกังาน รวมถงึการให้สทิธใินการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  DCM รับจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด 

เพ่ือจัดจำาหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไป

ตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด

•  CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา  โดยมีราคา

ตามที่เกิดขึ้นจริง

เช่าพื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและ ค่าบริการประมาณ 350 - 

495 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม

ราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของ

อาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

        การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมี

ราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซ่ึงมีอัตรา 

ค่าเช่า และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า และเง่ือนไขตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

        การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมี

ราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก 

2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด

ซื้อผลิตภัณฑ์  

DCM รับจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท สหมิตร  

โปรดักส์ จำากัด

เจ้าหนี้การค้า 

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ 

DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำาหน่าย

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

90,745,944

12,032,356

180,138,354

14,977,201

ลูกหนี้อื่น  

บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ DCM 

จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการ 

จัดจำาหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ

- 366,677

รายได้อื่น 

CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา

จาก บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด
- 17,000
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  DCM รับจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด เพ่ือ

จำาหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคา

และเง่ือนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมีราคา

และเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก 

2.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด

2.8 บริษัท น้ำาตาล สหมิตร จำากัด

ซื้อผลิตภัณฑ์  

DCM รับจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด 

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

DCM รบัจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ ให้กบั บรษิทั นำา้ตาล สหมิตร 

จำากดั  

เจ้าหนี้การค้า 

บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM 

จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำาหน่าย

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท นำ้าตาล สหมิตร จำากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ 

DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำาหน่าย

ลักษณะรายการ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)

มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

24,053,802

512,935

45,653,709

1,375,190

-

-

301,078,381

409,232

ลูกหนี้อื่น  

บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่า 

ส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจำาหน่ายต่างๆ 

ตามที่ DCM เรียกเก็บ

- 167,054

ลูกหนี้อื่น  

บริษัท น้ำาตาล สหมิตร จำากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM 

จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัด

จำาหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ 

- 2,682,953
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  DCM รบัจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ให้กบับรษิทั นำา้ตาล สหมติร จำากัด 

เพือ่จำาหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมรีาคาและเงือ่นไขการค้าเป็นไปตาม

ราคาและเงือ่นไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมีราคา

และเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก 

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

•  บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด เช่าพ้ืนท่ีช้ันท่ี 1 ของอาคารสิริ 

รวมเน้ือท่ี 132 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นสำานักงาน รวมถึงการให้สิทธิ 

ในการเช่าพ้ืนท่ีจอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อ 

ตารางเมตร ท้ังน้ี ราคาและเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไข

การเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียง

อยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร

•  DCM จำาหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด โดย 

ได้รับกำาไรข้ันต้นร้อยละ 3

2.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

CBD ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1  

ของอาคารสิริ เพื่อใช้เป็นสำานักงาน รวมถึงการให้สิทธิ 

ในการเช่าพื้นที่จอดรถ 

ลูกหนี้อื่น 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ 

CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ และลูกหนี้อื่นของ 

DCM จากการขายขวดเก่า

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2559

ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

        การทำารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมี

ราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซ่ึงมีอัตรา 

ค่าเช่า และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า และเง่ือนไขตลาด 

เจ้าหนี้อื่น 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 

จากเงินประกันค่าเช่าสำานักงานของ CBD 

-

-

659,760

1,308,171

- 92,400
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3. การค้ำาประกันและการจำานอง
         -ไม่มี-

4. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
     ระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของ 

บริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

รวมท้ังสอบทานข้อมูลตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการ

ดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า 

ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)

5. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการ 
     ระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 

2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการทำารายการ

ระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ  กับบุคคล หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อ

เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้

การเข้าทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่ม

บริษัทฯ ให้ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ของพระราชบัญญัติ  

หลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน  

ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมท้ังกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำานักงาน ก.ล.ต. 

และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) ด้วย

ในกรณีทีก่ฎหมายกำาหนดให้บรษัิทฯ ต้องได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชุม 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นก ่อนการเข ้า 

ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในเรือ่งใด บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าว และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่า 

การเข้าทำารายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ

และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจาก

เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติ 

ในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคล

ภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ 

จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมี 

การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรม 

ดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดยีวกนั ดว้ยอำานาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่

ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

และบริษัทฯ จะต้องจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าว 

เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคร้ังต่อไป
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6  นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคต
ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ 

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ 

จะปฏิบตัใิหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ 

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

ระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชนใ์นอนาคต บริษทัฯ จะปฏบิติัตามนโยบายและขัน้ตอน

ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความจำาเป็นของรายการ

ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับ

รายการเทยีบเคยีงท่ีทำากบับคุคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพจิารณา

สาระสำาคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญ 

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มี

บคุคลทีมี่ความรู้ ความชำานาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบัญชหีรือผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหวา่งกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรอื

บุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ จะถูกนำาไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย 

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

แต่เป็นการทำารายการที่บริษัทฯ ได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย
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 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจหรือคาดหวัง

1. พนักงาน
2. คู่ค้า Supplier
3. ลูกค้า
4. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
5. เจ้าหนี้ ลูกหนี้
6. ชุมชน
7. สิ่งแวดล้อม

โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการที่ดี
การดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้
ผลดำาเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปร่งใส
รักษาคำามั่นสัญญาและเชื่อถือได้
การพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการดำาเนินงานของบริษัท

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 คาราบาวกรุ๊ป 
 ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงที่ มีคุณค่าคืนสู่สังคม 

ตลอดจนดำาเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม เพื่อถ่ายทอดและ 

สร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน 

 นโยบายด้านความยั่งยืน
 บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา 

กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 

โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ควบคูไ่ปกบัความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความ

ยัง่ยนืของคาราบาวกรุป๊ ซึง่เปน็ตวัแทนระดบัผูบ้รหิารจากสายงาน

ตา่งๆ ของบริษัทฯ มีบทบาทหนา้ทีใ่นการกำาหนดกลยุทธ์การพฒันา

ความย่ังยืน และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประเมินสาระสำาคัญ 

กำาหนดขอบเขตและจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย 

แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ปขึ้น 

เพื่อศึกษาและกำาหนดโครงการที่จะดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์การ

พัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป

คณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป
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 การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

พัฒนาคุณภาพในการทำงานและความรู
ความสามารถ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการที่ดี

ทำธุรกิจตอกันดวยความเปนธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน  มีการสงเสริมความรู
ความสามารถเพื่อใหเติบโตไปพรอมๆกัน

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสงมอบ
ใหถึงมือลูกคาในแตละชองทางการจัดจำหนาย
อยางทั่วถึง จนถึงมือผูบริโภค

ดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี และปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี และอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการใสใจ
การใชทรัพยากรตางๆ และดูแลสิ่งแวดลอม

กำหนดเงื่อนไขในสัญญาอยางเปนธรรม
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

พนักงาน

คู�ค�า

ลูกค�า

ผู�ถือหุ�น
นักลงทุน

เจ�าหนี้ 
ลูกหนี้

ชุมชน

สิ�งแวดล�อม

ผู�มีส�วน
ได�เสีย

พัฒนาคุณภาพ

พัฒนาธุรกิจร�วมกัน

สร�างความพ�งพอใจ

ดำเนินธุรกิจโปร�งใส

รักษาคำมั่นสัญญา

ห�วงใยชุมชน

ดูแลใส�ใจทรัพยากร
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ด้านบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความยั่งยืน
 เพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิของบรษิทัฯ  การเตรยีมความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคตทา่มกลางโอกาส 

ทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจเคร่ืองดื่มบำารุงกำาลังในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV 

(กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม) บริษัทใหค้วามสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทกุระดับให้ได้ใชศ้กัยภาพอย่างเต็มท่ี  ตามค่านิยมองคก์ร 

ที่ว่า “รู้แจ้ง ทำาจริง ถูกต้อง และแม่นยำา” ตลอดจนการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมงาน 

ให้ทันกับเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการที่บริษัทนำามาใช้

ผลการดำาเนินงาน ปี 2560

 โครงการสามเหลีย่มปฏริปูองคก์ร (Cascade Goal, KPI ไปสูก่ารปฏบิตั ิและเช่ือมโยงระบบการประเมนิผลงานรายบคุคล) – ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ เปน็ประธานคณะผูบ้รหิาร แสดงวสิยัทศัน ์และเปา้หมายกลยทุธห์ลกั โดยเนน้ดา้นการเติบโตของธรุกจิ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรทันสมัย โดยใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ โดยความมุ่งม่ันและใช้โครงการสามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร 

เป็นวธีิการพัฒนาสมรรถนะผูบ้รหิารในการกำาหนดเปา้หมาย แผนงาน ทางกรรมการผูจ้ดัการเปน็ประธาน ทำากจิกรรมกลุม่กบัผูบ้รหิารระดบั

กลาง ระดับต้นทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อแปลงเป้าหมาย ไปสู่แผนการดำาเนินงาน และวางแผนโครงสร้างและบุคลากร ที่สอดคล้องและส่ง

เสริมการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้  การดำาเนินนี้ ทำาให้บริษัทสร้างวัฒนธรรม การเชื่อมโยง การบูรณาการการบริหารจัดการทั้งด้านธุรกิจ 

ด้านการจัดการ และด้านคนไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และมีการนำาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อพัฒนา

บริษัทฯ ไปพร้อมๆ กัน โดยผลงานในปี 2560 พบว่าทุกฝ่ายมีการนำาโครงการไปสื่อสารและปฏิบัติจนถึงระดับพนักงานร้อยละ 100  โดย

แผนงานตามโครงการที่กำาหนดมีการดำาเนินงานและสำาเร็จตามรอบเวลา ประมาณร้อยละ 80 และมีผลการเรียนรู้จากการทำาโครงการ มา

พัฒนาการทำาแผนกลยุทธ์ประจำาปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเชื่อมไปกับ Core competency ของพนักงาน

เมื่อปลายปี 2560

 HR Transformation 
• กำาหนด HR Strategy และโครงสร้างองค์กรหลัก รวมถึงสร้างทีมบุคลากร 

• กำาหนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงาน ตามกลุ่มคุณสมบัติและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน กำาหนดหลัก

เกณฑ์การประเมนิผลและการวดัผลเป้าหมายการดำาเนนิงานสำาหรบัเกณฑบ์ทบาทของตำาแหนง่งานทีส่ำาคญั ใหมี้ความเชือ่ม

โยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ภาพรวมของบริษัท

• สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน บริษัทจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานทุกระดับ ทุก

ส่วนงานศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิคขั้นสูง) ครบถ้วน ร้อยละ100 ตลอดจน

อบรมปลูกจิตสานึกขับขี่ปลอดภัย และอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ
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• การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานตามลักษณะกลุ่มงาน รวมทั้งการจัดการ

เรยีนรู ้ตามแผนการเรยีนรู ้เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเรื่องเทคโนโลยี  มีการจัด Workshop เพื่อพัฒนางานของผู้ช่วยคลัง ประจำาศูนย์กระจายสินค้า

และจัดระบบพี่เลี้ยงพนักงานเพื่อดูแลและสอนงานน้องทีมสาวบาวแดงที่เริ่มงานใหม่เป็นระยะเวลา 90 วัน

อบรมภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง การเขียนโต้ตอบ

 ในปี 2560 จำานวนพนักงานทีมสาวบาวแดงที่ผ่านการสอบเพื่อปรับตำาแหน่ง ทั้งสิ้น 97 คน และจากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง                       

องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ทางการปฏิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการใช้บุคลากรภายใน

เป็นวิทยากรหลัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งในปีที่ผ่านมา มีหลักสูตรเกิดขึ้นถึงในรูปแบบห้องเรียน  15 ครั้ง และได้

รบัการตอบรบัจากพนกังานในองคก์รเปน็อยา่งด ีและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสถานทีป่ฏบิตังิานทัง้เมือ่มเีหตกุารปกต ิหรอืเมือ่เกดิปญัหา

แล้วทำาการวิเคราะห์รากเง้าของปัญหาที่เกิดขึ้น
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อบรมหลักสูตร ติดอาวุธด้านบัญชีและการบริหารสินค้าในยุคติจิตอล 

อบรมด้านการเจรจาต่อรอง และการเป็น MC

อบรมการทำางานเป็นทีม

•  พัฒนาระบบงาน HR เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital HR โดยนำาระบบ E-Leave E-Slip และ E-Profile มาใช้กับพนักงาน

ร้อยละ 100 

สำานักงาน/ฝ่ายงาน หลักสูตรที่จัดการ

อบรม (ปฏิบัติจริง)

จำานวนคน

ที่อบรมจริง

หลักสูตรการอบรม

(ตามแผน)

% การจัดการอบรม

เทียบกับแผน

จำานวนชั่วโมงที่

พนักงานอบรมจริง

ความสำาเร็จในการพัฒนาบุคลากร

สำานักงานใหญ่ สีลม

โรงงานบางบ่อ

โรงงาน APG

ผลรวม

180

55

57

292

4,358

2,820

750

7,336

182

24

60

266

99

229

95

110

15,796

14,533

5,064

28,948
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โครงการ บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน
 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เริ่มสื่อสาร และให้การสนับสนุนในการจัดทำาโครงการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Development) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ 

ด้านของบริษัทฯ โดยเริ่มจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืน นั่นคือ “พนักงาน” จึงเกิดเป็นโครงการ 

“บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” เพ่ือลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ทั้งนี้ ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ ได้แก่ การเป็น 

ผู้บริการจัดจำาหน่าย (DCM) ซ่ึงจะต้องใช้รถประเภทต่างๆ ในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ คำานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงาน  

รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

เนื่องจากบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (DCM)  

ซึง่ตอ้งใชร้ถ ใชถ้นน ในการขนสง่สนิคา้เปน็หลกั รวมถงึการเดนิทางของพนักงานบรษิทัฯ จึงตระหนกัเรือ่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน ชุมชนใกล้เคียง และผู้ร่วมทาง เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุ จึงเกิดโครงการบาวแดง ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกๆคน จึงมีดำาริห์ให้จัดทำา

โครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” ซึ่งเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  

โดย คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทน

ผู้บริหารเปิดตัว และประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งที่โรงงาน สำานักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงร่วมทำากิจกรรม 

เพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น การจัดประกวดคำาขวัญ โดยให้พนักงานร่วมส่งคำาขวัญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย คำาขวัญที่ได้รางวัล คือ 

“ครอบครัวอยู่เบื้องหลัง ขับขี่อย่างระวัง ชีวิตไม่พัง รอบข้างปลอดภัย”

 ขั้นตอนการดำาเนินโครงการ ดังนี้

 1.  จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ให้ความรู้ปลูกจิตสำานึกขับขี่ปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน และจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 2.  ทดสอบพนกังานทกุคนในตำาแหนง่ทีต่อ้งขบัขีย่านพาหนะ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว่้า บรษิทัฯ ไดร้บัพนกังานทีม่ทีกัษะในการขบัขีท่ีด่ ีและ

ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย

 3.  กำาหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบำารุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

 4.  จัดหาระบบท่ีดีในการสอดส่องดูแลการใช้ยานพาหนะของพนักงาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบดังกล่าว 

เป็นจำานวนเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ การกำาหนดตำาแหน่งร้านค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล

ร้านค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ เม่ือพนักงาน 

ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำาหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ส่วนกลาง
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 นอกจากนี้ เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ เช่น เซ็นเซอร์ถอยหลัง กล้องมองหลัง และกล้องบันทึกหน้ารถ จัดการอบรมหลักสูตร

ขับขี่ปลอดภัย และมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วเกินกำาหนด การติดตามรายงานอย่างสมำ่าเสมอ

 นอกเหนอืจากโครงการทีก่ล่าวมาข้างต้น บรษิทัฯ มีการสนบัสนนุเงนิเพือ่ช่วยเหลอืกจิกรรม แก่โรงเรยีน โรงพยาบาล มลูนธิ ิและสมาคม  

เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการทำาประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนมาโดยตลอด ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 ด้วยโครงการ 

“ตำาบลของหนู” ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน 

ท้องถิน่ของตนเอง โดยกำาหนดให้นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา เข้าร่วมเขียนเรยีงความและในปี 2557 บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของ

เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง เพื่อ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี นั่นคือ โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD)

จำานวนเงินสนับสนุนปี 2560 

(หน่วย : บาท)
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บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนมำโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 
ด้วยโครงกำร “ต ำบลของหนู” ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษธ์รรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยก ำหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษำ เข้ำร่วมเขียนเรียงควำม  

และในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของเยำวชน โดยเปิดโอกำสให้เยำวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษำ 
ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีผ่ำนบทเพลงคำรำบำวในแบบของตัวเอง เพื่อใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ด้วยกำรพัฒนำ
ทักษะทำงดนตรี นั่นคือ โครงกำร “ดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD) 
 

โครงการ ต าบลของหนู         

โครงกำร “ต ำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตส ำนึก ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถ่ินของตนเอง โดยเปิดโอกำสให้น้อง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำเขียนเรียงควำมถึงลุงแอ๊ด คำรำบำว เมื่อปลำยปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้เปล่ียนหัวข้อเป็น “ของ
ดีประจ าต าบลของหนู ”   โดยเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวของดีประจ ำต ำบลที่มีชื่อเสียง  หรือ สร้ำงคุณค่ำในต ำบลของตนเอง 
เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และกำรใช้ภำษำไทยให้ถูกต้องผ่ำนกำรเขียน
เรียงควำม ตลอดจนช่วยสร้ำงคุณค่ำชีวิตและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในต ำบลที่น้องเขียนถึง และประกำรส ำคัญ 
โครงกำรน้ีจะช่วยจุดประกำยควำมคิดและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเด็กไทยในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่ดีใน
ต ำบลของตัวเอง 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะคัดเลือกเรียงควำมดีเด่นประจ ำเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้ำของเรียงควำมดีเด่นจะได้รับ
ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 5,000 บำท พร้อมประกำศนียบัตร อีกทั้งต ำบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอีกจ ำนวนต ำบลละ 10,000 บำท และผลงำนเรียงควำมจำกโครงกำรน้ีจะได้รับกำรเผยแพร่ประ
สัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือรำยกำรวิทยุ และส่ือรำยกำรโทรทัศน์ โดยจัดท ำสกู๊ป ควำมยำว 2 นำที 
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โครงการ ตำาบลของหนู
โครงการ “ตำาบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตสำานึก  

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ดก็ไทยรูจ้กัการอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนทอ้งถิน่ของ

ตนเอง โดยเปดิโอกาสใหน้้องนกัเรียนระดับชัน้ประถมศกึษาเขียนเรียงความถงึลงุแอด๊ คาราบาว 

เม่ือปลายปี 2559 ท่ีผ่านมา ได้เปล่ียนหัวข้อเป็น “ของดีประจ�าต�าบลของหนู” โดยเป็นการเล่าเร่ืองราวของดีประจำาตำาบลท่ีมีช่ือเสียง หรือ 

สร้างคุณค่าในตำาบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

ผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำาบลท่ีน้องเขียนถึง และประการสำาคัญ โครงการน้ี 

จะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำาบลของตัวเอง

 ทัง้นี ้คณะกรรมการจะคดัเลอืกเรยีงความดเีดน่ประจำาเดอืนทกุเดือน ซึง่นกัเรยีนเจา้ของเรยีงความดเีดน่จะไดร้บัทนุการศกึษาจำานวน 

5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตำาบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกจำานวนตำาบล

ละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และ

สือ่รายการโทรทัศน ์โดยจัดทำาสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการโทรทศัน์ทกุสปัดาห ์เพ่ือเผยแพรผ่ลงานเรยีงความของนกัเรยีน

ที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 900,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจำานวน 300,000 บาท และทุนพัฒนา

ตำาบล 600,000 บาท

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม https://www.facebook.com/baodangkids/ หรือ http://www.carabao.co.th/baodangkids/

 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนมำโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 
ด้วยโครงกำร “ต ำบลของหนู” ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษธ์รรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยก ำหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษำ เข้ำร่วมเขียนเรียงควำม  

และในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของเยำวชน โดยเปิดโอกำสให้เยำวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษำ 
ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีผ่ำนบทเพลงคำรำบำวในแบบของตัวเอง เพื่อใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ด้วยกำรพัฒนำ
ทักษะทำงดนตรี นั่นคือ โครงกำร “ดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD) 
 

โครงการ ต าบลของหนู         

โครงกำร “ต ำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตส ำนึก ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถ่ินของตนเอง โดยเปิดโอกำสให้น้อง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำเขียนเรียงควำมถึงลุงแอ๊ด คำรำบำว เมื่อปลำยปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้เปล่ียนหัวข้อเป็น “ของ
ดีประจ าต าบลของหนู ”   โดยเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวของดีประจ ำต ำบลที่มีชื่อเสียง  หรือ สร้ำงคุณค่ำในต ำบลของตนเอง 
เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และกำรใช้ภำษำไทยให้ถูกต้องผ่ำนกำรเขียน
เรียงควำม ตลอดจนช่วยสร้ำงคุณค่ำชีวิตและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในต ำบลที่น้องเขียนถึง และประกำรส ำคัญ 
โครงกำรน้ีจะช่วยจุดประกำยควำมคิดและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเด็กไทยในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมที่ดีใน
ต ำบลของตัวเอง 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะคัดเลือกเรียงควำมดีเด่นประจ ำเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้ำของเรียงควำมดีเด่นจะได้รับ
ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 5,000 บำท พร้อมประกำศนียบัตร อีกทั้งต ำบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอีกจ ำนวนต ำบลละ 10,000 บำท และผลงำนเรียงควำมจำกโครงกำรน้ีจะได้รับกำรเผยแพร่ประ
สัมพันธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือรำยกำรวิทยุ และส่ือรำยกำรโทรทัศน์ โดยจัดท ำสกู๊ป ควำมยำว 2 นำที 

0
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เงินสนับสนุน 900,000 บาท
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กิจกรรม ใหม่ โครงการ “ตำาบลของหนู” ปี 2561 จะมีการเชิญ

ชวนให้นักเรียน / ชุมชน / โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ จัดทำา Clip 

1 นาที เล่าเรื่องของพื้นที่ เผยแพร่ทาง Social Media  ประกวด

ภาพยนตส์ัน้โครงการ “ตำาบลของหน”ูระดบัมหาวทิยาลยั และเพิม่

การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับ Production 5,000 บาท/ทีม 

รวม 20-30ทีม และเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา 300,000 บาท 

สำาหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก เป็นต้น

โครงการ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
 มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ก่อตั้ง

โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ดำาเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ

สงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2557 เป็นตน้มาไดร้ว่มมอืกบัสถานโีทรทศัน์ 

ช่องเวิร์คพอยท์ จัดรายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อ

รายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”

  ซึ่งปี 2560 นี้ เป็นการดำาเนินการมาถึง Season 4 แล้ว เพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ

ด้านดนตรผีา่นบทเพลงคาราบาวในแบบของตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคโ์ครงการทีต่อ้งการใหน้กัเรยีน นกัศกึษา ใชเ้วลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ (15 สิงหาคม - 25 กันยายน 

2560) ทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสขึ้นเวที Audition ระดับภาค เพื่อแสดงดนตรีต่อหน้า

คณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ  เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 

80 วง เพื่อถ่ายทำาการประกวดวงดนตรีรูปแบบรายการโทรทัศน์และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 16 วง โดย 16 วงนี้ จะได้รับโอกาส

พิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปดนตรีกับศิลปินสมาชิกวงคาราบาว ท้ัง 8 ท่าน  ได้แก่ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล), เล็ก คาราบาว 

(ปรีชา ชนะภัย), เทียรี่  คาราบาว (เทียร่ี สุทธิยง เมฆวัฒนา), อ๊อด คาราบาว (เกริกกำาพล ประถมปัทมะ), ดุก คาราบาว (ลือชัย งามสม), 

หมี คาราบาว (ขจรศักดิ์  หุตะวัฒนะ), โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง) และ อ้วน คาราบาว (ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย) ที่จะมาถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อคัดให้เหลือ 4 วงสุดท้าย เข้าไปชิงแชมป์ระดับประเทศในรอบ 

Final โดยวงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจำานวน 1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว 
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พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรี

สร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ท้ังนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต 

การกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโส 

ที่ประสบปัญหา 

โครงการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน คาราบาว-เชลซี
               (Carabao - Chelsea Coach the Coaches) 
 หลงัจากคาราบาวได้ลงนามในสญัญากบัสมาคมฟตุบอลประเทศองักฤษ ในการเปน็ผูส้นบัสนนุ “EFL Cup” ภายใตช้ือ่ “Carabao Cup”                                                                               

และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก                                                                                                          

ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัและครอบคลมุการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื โดยมคีณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนืฯ กำาหนดกลยุทธแ์ละ

นโยบายต่างๆ และคณะทำางานฯ ทำาหน้าที่สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีโอกาสเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี สโมสรระดับโลก 

จึงคิดโครงการพัฒนาทักษะ เทคนิคการเล่นฟุตบอล รวมถึงการดูแลโภชนาการ การดูแล

สขุภาพของนกักฬีา เปน็ระบบทีด่ ีใหก้บัครสูอนกฬีาในโรงเรยีน และสถาบนัตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี มีหลักการ และมีคุณภาพ

 โครงการ Carabao - Chelsea Coach the Coaches เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว และ พันธมิตร

ทีมฟุตบอลเชลซี เพ่ือพัฒนาฟุตบอลไทย โดยนำาผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศอังกฤษ ที่มีประสบการณ์การสอนและพัฒนา

เยาวชนในหลายทวีปทั่วโลก มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน และปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี

ให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษมี เดวิด พอล มังค์ (David 

Paul Monk) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ในการจัดอบรม ณ ราชประชา 

สปอร์ต รีสอร์ท เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีการจัดการอบรมทั้งสิ้น 

6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำานวน 360 ท่าน ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึก

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำาไปใช้พัฒนาเยาวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้

 หลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแฝงปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และ

การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จังหวะ วิธีการ และเหตุผลในการปรับใช้ รวมถึงแนวทางการเรียน

รู้ของเด็กแต่ละคน การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันและการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม เนื้อหาครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ 

การจัดระเบียบ ทักษะด้านอารมณ์ วิธีการจัดการทีม ความสำาคัญของสารอาหาร และเทคนิคการฝึกซ้อม

อันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่ ออกแบบให้เห็นชัดว่าขึ้นต้นอีกโครงการนึง จะมีรูปคั่น ใส่รูปโลโก้ 
 
ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Social Responsibility) “ด้านกีฬา” 

หลังจำกคำรำบำวได้ลงนำมในสัญญำกับสมำคมฟุตบอลประเทศอังกฤษ ในกำรเป็นผู้สนับสนุน “EFL Cup” 
ภำยใต้ชื่อ “Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้น
พัฒนำฟุตบอลไทยให้ก้ำวไกลไปสู่ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทและครอบคลุมกำรพัฒนำสังคมอย่ำง
ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำควำมยั่งยืนฯ ก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยต่ำงๆ และคณะท ำงำนฯ ท ำหน้ำที่ส่ือสำรและ
ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
โครงการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟตุบอลเยาวชน คาราบาว-เชลซี (Carabao - Chelsea Coach the Coaches) 

 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโอกำสเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี สโมสรระดับโลก จึงคิดโครงกำรพัฒนำทักษะ 
เทคนิคกำรเล่นฟุตบอล รวมถึงกำรดูแลโภชนำกำร กำรดูแลสุขภำพของนักกีฬำ เป็นระบบที่ดี ให้กั บครูสอนกีฬำใน
โรงเรียน และสถำบันต่ำงๆ ท่ัวประเทศ เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี มีหลักกำร และมีคุณภำพ 

โครงกำร Carabao - Chelsea Coach the Coaches เป็นโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทคำรำ
บำว และ พันธมิตรทีมฟุตบอลเชลซี เพื่อพัฒนำฟุตบอลไทย โดยน ำผู้ฝึกสอนจำกสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศอังกฤษ ท่ีมี
ประสบกำรณ์กำรสอนและพัฒนำเยำวชนในหลำยทวีปทั่วโลก มำถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ฝึกสอนฟุตบอล
ระดับเยำวชน และปรัชญำของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ฝึกสอนชำวไทย เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งทีมผู้ฝึกสอนจำก
สโมสรฟุตบอลเชลซี จำกประเทศอังกฤษมี เดวิด พอล มังค์ (David Paul Monk) เจ้ำหน้ำที่อำวุโสฝ่ำยพัฒนำระหว่ำง
ประเทศ เป็นหัวหน้ำทีมผู้ฝึกสอนจำกสโมสรฟุตบอลเชลซี ในกำรจัดอบรม ณ รำชประชำ สปอร์ต รีสอร์ท เป็นระยะเวลำ
สองสัปดำห์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 จนถึงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยมีกำรจัดกำรอบรมทั้งส้ิน 6 รุ่น และมี
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม จ ำนวน 360 ท่ำน ซึ่งมำจำกสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นผู้สำมำรถผ่ำนกำร
ฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ และสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำเยำวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้ 

 
หลักสูตรกำรอบรมทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติแฝงปรัชญำของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมำเพื่อให้เข้ำใจถึง

บทบำทหน้ำที่และกำรเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้ำใจถึงแนวทำงกำรฝึกสอนที่หลำกหลำย จังหวะ วิธีกำร และเหตุผลใน
กำรปรับใช้ รวมถึงแนวทำงกำรเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน กำรเตรียมพร้อมก่อนกำรแข่งขันและกำรฟื้นฟูร่ำงกำยที่เหมำะสม 
เนื้อหำครอบคลุมถึงทักษะกำรส่ือสำร กำรวิเครำะห์ กำรจัดระเบียบ ทักษะด้ำนอำรมณ์ วิธีกำรจัดกำรทีม ควำมส ำคัญของ
สำรอำหำร และเทคนิคกำรฝึกซ้อม 
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 หลังจากที่ผ่านการอบรม ได้ประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือประเมินวิทยากร ด้านสถานที่ ระยะเวลา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้าน

การนำาความรู้ไปใช้ การประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และติดตามผลจากการเยี่ยมเยียนโรงเรียน ประมาณการจำานวน

เยาวชนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่ 106,381 คน ทั่วประเทศ

จากการให้คะแนนและความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมทั้ง 6 รุ่น 360 ท่าน ได้ผลการประเมินเฉลี่ยดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เดวิด พอล มังค์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ

กลา่วถงึการมสีว่นรว่มในโครงการนีว้า่ “เราเชือ่วา่สำาหรบัฟตุบอลใน

ประเทศไทยแล้ว กลยุทธ์ในการพัฒนาไม่สามารถหยุดอยู่แค่การฝึก

นักเตะเท่านั้น ในระยะยาวเราต้องเห็นพัฒนาการของผู้ฝึกสอน

ฟุตบอลตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย และทีมสมัครเล่นด้วย การได้ให้

ผู้ฝึกสอนชาวไทยมีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทีมของ

ตัวเองนั้นจะช่วยพัฒนาได้ดีขึ้นอีกหนึ่งทาง” 
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คะแนนการประเมิน

1. ด้านวิทยากร ร้อยละ 94.5

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร

 ร้อยละ 91

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 94

4. ด้านการนำาความรู้ไปใช้ ร้อยละ 95

 ด้านวิทยากร    ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร    ด้านความรู้ความเข้าใจ    ด้านการนำาความรู้ไปใช้
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 โดยในปี 2561 บริษัทมีการขยายผลเพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูอาจารย์ หรือผู้ฝึกสอนที่

จัดตั้งทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

  โดยในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเน้นและใส่ใจชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Environment Responsibility) 

ทั้งโครงการที่กล่าวมาข้างต้นและโครงการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (โรงงาน APG) การประกอบกิจการที่เป็น

มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม, โครงการโรงงานสีขาว (โรงงาน APG) เพื่อสร้างระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สำาหรับ

เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ, โครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจของการ

ดำาเนินงานจะช่วยให้บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงงานคาราบาวเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 

14001: 2015 เป็นต้น

ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
 เพื่อก้าวสู่แบรนด์ในใจประชาชน โครงการสำาคัญที่บริษัทดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามภาพ

และสนับสนุนกีฬำฟุตบบอลระดบัเยำวชนโดยประชำสัมพันธ์เชญิชวนครูอำจำรย์ หรือผู้ฝึกสอนที่จัดตบั้งทีมเยำวชนเขำ้
รวมโครงกำร 

 

 
 

โดยในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเนน้และใส่ใจชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Environment 
Responsibility) ทั้งโครงกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นและโครงกำรใหม่ๆ ตัวอยำ่งเช่น โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (โรงงาน 
APG) กำรประกอบกจิกำรท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม, โครงการโรงงานสีขาว (โรงงาน APG) เพื่อสร้ำงระบบกำรจัดกำร
ด้ำนยำเสพตดิในสถำนประกอบกิจกำร ส ำหรับเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำดเขำ้ไปในสถำนประกอบ
กิจกำร, โครงกำรกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นหัวใจของกำรด ำเนินงำนจะช่วยให้บริษัทประสบควำมส ำเรจ็อยำ่งยัง่ยืน 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส ำหรับโรงงำนคำรำบำวเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015  เป็นต้น 
 
ด้านภาพลักษณ์องคก์ร  
 เพื่อก้ำวสู่แบรนด์ในใจประชำชน โครงกำรส ำคัญที่บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตำมภำพ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ“) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้ความสามารถ                                                                                   

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตร                                                                                        

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางเสาวนีย์ กมลบุตร  

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายคณิต  แพทย์สมาน และ

นายสัญชัย  จุลมนต์  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 7 ครั้ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบ

ทั้ง 7 ครั้ง

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต 

หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท อย่างรอบคอบด้วยความรู้ความสามารถ และความเป็น

อิสระโดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้คำาแนะนำาในเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ซ่ึงไดรั้บความรว่มมือเปน็อยา่งดจีากผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำาหรับปี 2560 

มีดังนี้

1. สอบทานความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ และ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2560 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจ

ได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ กับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ  

ได้ทำาขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วม

ประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็น

สาระสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงิน

โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ 

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องและ 

เพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติและหลักการที่

กล่าวข้างต้น

 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุม

ร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้สอบบัญชีตามแนวทางที่กำาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและ

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของวิชาชีพอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานและ

คุณภาพของ งานบริการที่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน  

อีวาย จำากัด ได้ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมของ 

ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น และให ้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำารายงานทาง 

การเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ

3. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลการ

ดำาเนนิงานของบรษัิทฯ ตามหลกัการ และแนวทางในการกำากบัดแูล

กิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ดำาเนนิการตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อ

เนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำาเนินการตรวจสอบเพ่ือให้

เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสมำ่าเสมอ 

เพื่อเสริมสร้างให้บริษัฯทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

4. พจิารณาและอนมุติัขอบเขตของการปฏิบติังาน และ
แผนการตรวจสอบประจำาปตีลอดจนการกำากับดแูลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของ

การปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำาปี 2560 ตลอดจน

กำากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง 
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การกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำาแนะนำาในเรื่องต่างๆ 

แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้     

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

5. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยส่งเสริม

ให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจาก

รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ ได้อนุมัติซึ่ ง

ครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระสำาคัญ 

6. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ

จากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยได้ให้ความ

สำาคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพ่ือให้บริษัทฯ มีการกำากับ

ดูแลกจิการทีด่ ีมีการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับการ

ดำาเนนิธรุกจิ รวมทัง้ได้รายงานเรือ่งสำาคญัต่อคณะกรรมการบรษัิท

อย่างสมำา่เสมอ โดยพจิารณาจากรายงานทีไ่ด้รับจากการปฏิบัตงิาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2560

 6.2 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบดำาเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและ 

ส่งเสริมการกำากับดูแลของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ

สำาหรับปี 2560 โดยใช้แนวทางของแบบประเมิน ซ่ึงจัดทำาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีระบบการ

ควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างเป็นสาระสำาคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจ

ของบริษัทฯที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)                                                                                    

เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำานวน

หนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจำานวนหนึ่ง  

เพือ่กำาหนดนโยบายดา้นการสรรหาบคุคลท่ีจะเข้ามาเปน็กรรมการ 

และ/หรือผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ 

ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เพือ่ให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนขอ

งบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

 1.  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2.  นางเสาวนีย์ กมลบุตร 

  รองประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 3.  นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 4.  นายคณิต แพทย์สมาน 

  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 5.  นายสัญชัย จุลมนต์ 

  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 

 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 หน้าที่ในการสรรหา

 1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ

  กรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ 

  และสภาพแวดล้อม

 2. กำาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา  

  รวมทั้ งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อ 

  เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

  ระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

 3. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ

  เหมาะสมเปน็กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัตัง้แต ่

  รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะ

  กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา

  เหน็ชอบและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

 หน้าที่ในการกำาหนดค่าตอบแทน

 1. กำาหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนด

  ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของ

  กรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ

  ผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และ

  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

  อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุม

  ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

  อันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน 

  ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา และกำาหนด

ค่าตอบแทน จัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระสำาคัญๆ จำานวน 2 ครั้ง

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท              

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง 

ทัว่ทัง้องคก์รและปลูกฝงัใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร ทัง้นี ้

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  

การดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัและ

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำานวนทั้งหมด 

7 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตร 

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำานาจหน้าที ่

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง  

โดยมีการพิจารณาเรื่องสำาคัญ ดังนี้

 1. จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง

 2. แผนบริหารความเสี่ยงประจำาปี 

 3. การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข 

 4. การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง

 5. การตดิตามดูแลการดำาเนนิมาตรการป้องกัน และบรหิาร 

  ความเสี่ยง

 6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และ

  แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญอย่าง

  สมำ่าเสมอ

 7. ทบทวนความเสี่ยง และพัฒนาระบบจัดการความเส่ียง

  ให้มีประสิทธิภาพ

จากการดำาเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้กำาหนดความเสี่ยงที่ครอบคลุม            

การดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และได้กำาหนดแนวทางในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ              

โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการ ระบบการควบคมุ

ภายในทีด่ ีตลอดจนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่

สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ ดำาเนนิไปดว้ยความมัน่คงและเตบิโตอยา่งย่ังยืน

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.  งบการเงิน
 สรุปรายงานสอบบัญชี

 รายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินของบริษัทในปี 

2560 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 จากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 

ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ

ดำาเนนิงานและกระแสเงินสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษัิท 

คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ

บริษัท คาราบาวกรุป๊ จำากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระ

สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงิน

 รวม 3,630,000 บาท

 • ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

  ค่าบริการอื่นมีจำานวนเงินรวม 290,000 บาท 

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
 งบแสดงฐานะการเงินรวม

 

2560 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

146,767
7,130

959,861
656,266
389,174

2,159,198

103,163
9,608,940

535,467
67,007
31,361
14,783

10,360,720
12,519,919

745,060
604,282
561,576
433,504
110,482

2,454,905

103,848
6,626,891

536,065
15,151
33,696
7,935

7,323,586
9,778,491

1,377,484
473,363
425,028
248,974
16,811

2,541,661

107,793
4,667,010

-
15,655
25,423
3,918

4,819,799
7,361,460

   สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  หน่วย : (พันบาท)
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2560 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจำาสำาหรับการเช่า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย
กำาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

845,000
1,897,197

300,000

57,128
94,722
12,532

3,206,580

2,190,400
102,197

152
15,285

2,308,034
5,514,614

1,000,000
1,000,000
3,962,980

323,216

108,959

100,000
1,674,589

(55,960)
7,113,784

(108,479)
7,005,305

12,519,919

750,000
1,365,040

-

-
183,067
27,034

2,325,140

250,000
89,752

-
14,056

353,808
2,678,948

1,000,000
1,000,000
3,962,980

323,216

108,959

100,000
1,377,500

384
6,873,039

226,503
7,099,543
9,778,491

-
801,525

-

-
98,525
51,316

951,366

-
65,561

-
11,184
76,745

1,028,111

1,000,000
1,000,000
3,962,980

323,216

108,959

94,000
844,193

-
6,333,348

-
6,333,348
7,361,460
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 งบก�าไรขาดทุนรวม

          

2560 2559 2558

กำาไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี
การแบ่งปันกำาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้่นฐาน
กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก(หุ้น)

12,904,242
163,531

13,067,773

8,839,651
2,378,535

740,670
-

11,958,856
1,108,917

(47,702)
1,061,215
(260,557)
800,659

1,245,812
(445,153)
800,659

1.25
1,000,000

9,943,351
146,748

10,090,099

6,388,248
1,462,115

510,791
42,177

8,403,331
1,686,767

(3,679)
1,683,089
(278,213)

1,404,876

1,489,756
(84,880)

1,404,876

1.49
1,000,000

7,753,017
121,301

7,874,318

4,892,859
1,120,068

359,888
35,181

6,407,996
1,466,321

(1,639)
1,464,682
(209,148)

1,255,534

1,255,534
-

1,255,534

1.26
1,000,000

      งบกระแสเงินสดรวม

          

2560 2559 2558

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

285,991
 (2,430,820)
  1,551,171  
(598,728)

1,554,150 
 (2,255,489)

 71,081 
(632,424)

1,619,757 
 239,943 

(1,010,300)
 849,400 

   สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  หน่วย : (พันบาท)

   สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  หน่วย : (พันบาท)
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 อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญ

 
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด (Cash Cycle)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.7
0.3
0.1
21.7
16.6
29.9
12.0
10.0
36.0
(7.4)

1.1
0.8
0.9
24.5
14.7
36.0
10.0
9.6
37.4
(12.7)

2.7
2.4
1.7
23.1
15.6
34.8
10.3
9.3
38.9
(13.0)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตราส่วนกำาไรอ่ืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตรากำาไรสุทธิ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

31.5
7.3
1.3
30.3
6.1

35.8
15.9
1.0
98.2
13.9

36.9
17.8
1.1

117.4
15.9

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เท่า

11.4

17.8
7.2
11.7
1.2

20.9

22.6
16.4
26.7
1.2

20.3

20.3
17.4
30.5
1.1

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายปันผล

เท่า
เท่า
เท่า

ร้อยละ

0.8
0.5
14.0
68.2

0.4
0.1

467.4
67.1

0.2
-

1,100.2
70.9
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 1.1 รายได้จากการขาย

  สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำานวน 12,904 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 2,961 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.8 แบ่งเป็นรายได้จาก

การขายในประเทศและรายได้จากการขายต่างประเทศที่

อัตราส่วนร้อยละ 61:39 เปลี่ยนแปลงจากอัตราส่วนร้อยละ 

66:34 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า หากพิจารณาเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

จำานวน 11,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,709 ล้านบาทหรือร้อยละ 

18.3 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศและรายได้จาก 

การขายต่างประเทศที่อัตราส่วนร้อยละ 55:45 เปลี่ยนแปลงจาก

อัตราส่วนร้อยละ 64:36 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ธุรกิจต่างประเทศที่มีเครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมาย 

การค้า คาราบาว เป็นผลิตภัณฑ์หลักมีการเติบโตทั้งจำานวนและ

สัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมในอัตราเร่งที่สูงกว่าเป็นผลจาก

การที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกเพื่อขยาย

ตลาดสง่ออกในประเทศทีต่ัง้อยู่ในและนอกทวปีเอเชยีตามวิสยัทศัน ์

สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก (Worldclass Product, 

Worldclass Brand)

4. คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ผลการด�าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้จากการขาย 
จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)

สำาหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2559 2560 จำานวน อัตราส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง 1/

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนิน
การผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า คาราบาว 2/

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
รายได้ขายในประเทศ
รายได้ขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน CBD
รายได้ขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน ICUK
รายได้ขายต่างประเทศ
รายได้ขายอื่น
รายได้จากการขายรวม

6,141

238

197
6,576
3,340

16
3,356

12
9,943

6,083

936

803
7,822
4,821

202
5,024

58
12,904

(58)

699

606
1,247
1,481

187
1,667

47
2,961 

(0.9)

n/m

n/m
19.0
44.3
n/m
49.7
n/m
29.8

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
  2/ นำ้าดื่ม กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม

 รายได้จากการขายในประเทศจำานวน 7,822 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,247 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.0 ขับเคลื่อนด้วยการ

เพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคล

ภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า คาราบาว

จำานวน 699 ล้านบาทจากการพัฒนาและออกวางจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยจุดแข็งเครื่องหมายการค้าคาราบาว 

อันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเฉพาะกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่มได้รับการตอบรับเป็น 

อย่างดีในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก 

การรับจ้างจัดจำาหน่ายจำานวน 606 ล้านบาทจากการทยอยเปิด

ศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มจำานวนหน่วยรถเงินสดให้ครอบคลุม

พื้นที่การค้าสำาคัญทั่วประเทศ โดยจำานวนศูนย์กระจายสินค้า 

อยู่ที่ 31 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก 16 แห่ง 

ณ สิ้นสุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า ในขณะที่จำานวนหน่วยรถเงินสด

เฉลี่ย (Weighted average) อยู่ที่ 336 คันในปี 2560 เพิ่มขึ้น

จาก 265 คันในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับ                                                                                    

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความหลากหลายมากขึ้น



รายงานประจำาปี 2560 138

 รายได้จากการขายต่างประเทศจำานวน 5,024 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,667 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.7 ขับเคลื่อนด้วย 

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกเดิมและ

ตลาดส่งออกใหม่ กล่าวคือ รายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออก

เดิมไม่รวมประเทศจีน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศ

อัฟกานิสถาน ประเทศเยเมนและอื่นๆ (Non-China markets) 

จำานวน 3,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.8 

เนื่องจากบริษัทคู่ค้าตัวแทนที่นำาเข้าดำาเนินการเพิ่มจุดขายควบคู่

ไปกับกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ประเทศ

ของตนด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนสโมสร

และการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ที่เพิ่มขึ้นจำานวน 747  

ล้านบาทหรือร้อยละ 29.4 ในขณะที่ตลาดส่งออกใหม่ 

อย่างประเทศจีนเข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนให้ธุรกิจต่าง

ประเทศมีขนาดใหญ่ในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการ

ขายให้แก่กลุ่มบริษัทร่วมทุนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายในประเทศจีนจำานวน 1,019 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้จากการขายต่างประเทศที่ร้อยละ 20.3 ไม่เพียง

ก่อให้เกิดการกระจายแหล่งรายได้ในเชิงภูมิศาสตร์แต่ยังช่วยให้

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็นที่

รู้จักมากขึ้นจากการที่ประเทศจีนเป็นตลาดเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

ขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก

 นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออก 

ในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน

และอื่นๆ และตลาดส่งออกใหม่อย่างประเทศจีนภายใต้ 

การดำาเนินงานของ CBD ตามที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมี

รายได้จากการขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงานของ ICUK 

จำานวน 202 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ

อังกฤษและรายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกประเทศอื่นนอก

ทวีปเอเชียในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 ทั้งนี้ ICUK มีพัฒนาการ

ด้านยอดขายในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นจากปริมาณ

ขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้า 

คาราบาวในประเทศอังกฤษที่มีแนวโน้มเติบโตในโตทุกไตรมาส 

กล่าวคือ เริ่มจากปริมาณขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ 1.13 แสนกระป๋อง

ในช่วงไตรมาส 4/2559 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่  9 .50  

แสนกระป๋องต่อเดือนในไตรมาส 4/2560 โดยมีปริมาณขายเฉลี่ย

ต่อเดือนอยู่ที่  5.88 แสนกระป๋องสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวไปยังตลาดส่งออกอื่นนอก

ทวีปเอเชียยังมีแนวโน้มการเติบโตไม่ชัดเจนในปัจจุบัน กล่าวคือ 

มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในแต่ละเดือนตามคำาสั่งซื้อจากบริษัท 

คู่ค้าโดยมีปริมาณขายเฉลี่ยต่อเดือนที่ 1.00 ล้านกระป๋อง

1.2 กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

  สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำาไร

ขั้นต้นจำานวน 4,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509 ล้านบาทหรือ 

รอ้ยละ 14.3 คดิเปน็อตัรากำาไรข้ันตน้รอ้ยละ 31.5 ลดลงจากอตัรา

กำาไรขั้นต้นร้อยละ 35.8 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า

กำาไรขั้นต้น 
จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)

สำาหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2559 2560 จำานวน อัตราส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง 1/

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนิน
การผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า คาราบาว 2/

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
กำาไรขั้นต้นจากการขายในประเทศ
กำาไรข้ันต้นจากการขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน CBD
กำาไรข้ันต้นจากการขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน ICUK
กำาไรขั้นต้นจากการขายต่างประเทศ
กำาไรขั้นต้นจากการขายอื่น
กำาไรขั้นต้นรวม

2,361

38

31
2,430
1,121

3
1,124

1
3,555

2,236

117

94
2,447
1,585

28
1,613

5
4,065

(125)

79

63
17
464
25
489
4

509 

(5.3)

n/m

n/m
0.7
41.4
n/m
43.5
n/m
14.3

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
  2/ นำ้าดื่ม กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม
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 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการ

ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

บรษัิทฯ รับจ้างจัดจำาหนา่ยมอีตัรากำาไรขัน้ตน้ตำา่กวา่ โดยผลิตภัณฑ์ 

รบัจา้งจดัจำาหนา่ยมอีตัรากำาไรขัน้ตน้แตกตา่งกนัไป ซึง่เกดิขึน้เปน็

ปกติของการประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปตามราคาตลาดของ

ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ การเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์ (Product Mix) อย่างมีสาระสำาคัญ

และทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจในประเทศลดลงในภาพรวม 

กล่าวคือ กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจในประเทศจำานวน 2,447 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นร้อย

ละ 31.3 ลดลงจากอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 37.0 พัฒนาการกำาไร

ขั้นต้นจากการขายในประเทศเป็นดังต่อไปนี้

2015
Domestic

GP

Energy
Drinks

Sports
Drinks

Other
Branded
Products

3rd-party
Products

2016
Domestic

GP

2,123 

221 18 38 31 

2,430 

By Products as a % of FY2015 Domestic Gross Profits

100.0% 10.4% 0.8% 1.8% 1.4% 114.5%

2016
Domestic

GP

Energy
Drinks

Sports
Drinks

Other
Branded
Products

3rd-party
Products

2017
Domestic

GP

2,430 

(97) (28)
79 63 

2,447 

By Product as a % of FY2016 Domestic Gross Profits

100.0% -4.0% -1.2% 3.3% 2.6% 100.7%

Energy 
Drinks
95.5%

Sports 
Drinks 1.7%

Branded 
OEM 1.5%

3rd-party 
Products 1.3%

Energy 
Drinks
90.9%

Sports 
Drinks 0.6%

Branded 
OEM 4.8%

3rd-party 
Products 3.8%

Note: Pie charts represent annual gross profits from individual product groups as a % of total gross profits in respective finanical reporting period

 แผนภาพวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมาย 

การค้า คาราบาว และการรับจ้างจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุปโภคบริโภคทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดรายได้

และกำาไรขั้นต้นส่วนเพิ่ม โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นของ

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเมื่อนับรวมกันแล้วจำานวน 210 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท ชดเชยผลประกอบการของ

ผลติภณัฑใ์นกลุม่อืน่ทีอ่าจไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายจากสภาวะการ

แข่งขันที่รุนแรง และสร้างความมั่นคงจากการกระจายแหล่งราย

ได้ที่มีศักยภาพการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 

อัตรากำาไรขั้นต้น 
จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

สำาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

2559 2560

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 1/

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า  
คาราบาว 2/

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายในประเทศ
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน CBD
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงาน ICUK
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายต่างประเทศ
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายอื่น
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการรวม

38.5
15.8

15.8
37.0
33.6
21.5
33.5
8.3

35.8

36.8
12.5

11.7
31.3
32.9
13.8
32.1
8.4

31.5

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
  2/ นำ้าดื่ม กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม
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 ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อหน่วยภายใต้การดำาเนินงานของ CBD ได้

รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุ

หีบห่อรายการสำาคัญ ได้แก่ นำ้าตาล ทอรีน คาเฟอีน กัวรานาและ

ขวดแก้วสีชา และต้นทุนแปลงสภาพในส่วนของพลังงาน ค่าเสื่อม

ราคา ค่าตดัจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายพนักงาน ส่งผลให้อตัรากำาไรขัน้

ต ้นของผลิตภัณฑ ์ที่กลุ ่มบริษัทฯ ดำาเนินการผลิตภายใต ้

เคร่ืองหมายการค้าของตนเองปรับตัวลดลงจากช่วงระยะเวลา

เดียวกันปีก่อนหน้า กล่าวคือ อัตรากำาไรขั้นต้นของเครื่องดื่มบำารุง

กำาลั งในรูปแบบขวดและเครื่องดื่ม เกลือแร ่สำ าหรับธุรกิจ 

ในประเทศร้อยละ 36.8 ลดลงจากอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 38.5 

ในขณะที่อัตรากำาไรขั้นต้นของเครื่องดื่มบำารุงกำาลังในรูปแบบขวด 

กระป๋องไม่อัดก๊าซฯ และกระป๋องอัดก๊าซฯ สำาหรับธุรกิจ                     

ต่างประเทศร้อยละ 32.9 ลดลงจากอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 33.6

 ทั้งนี้ เศษแก้วที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตขวด

แก้วสีชามีทิศทางราคาตลาดเพ่ิมข้ึนตลอดท้ังปี ส่งผลให้เครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังในรูปแบบขวดมีต้นทุนวัสดุหีบห่อเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในจุดนี้ จึงมีมาตรการเฝ้า

ติดตามราคาเศษแก้วอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการทดแทนและปรับ

ลดปริมาณการใช้เศษแก้วเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

 กำาไรข้ันต้นจากธุรกิจภายใต้การดำาเนินงานของ ICUK 

จำานวน 28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 13.8 

อัตรากำาไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นสะท้อนความเป็นจริงจากการประกอบ

ธุรกิจของ ICUK ในช่วงเริ่มต้น ถึงความจำาเป็นเชิงกลยุทธ์ใน 

การให ้ส ่วนลดและจัดกิจกรรมส ่ง เสริมการขายเพื่อ เป ็น 

แรงกระตุ้นการรับรู้และส่วนแบ่งการตลาดของเคร่ืองดื่มบำารุง

กำาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษที่มี

สภาวะการแข่งขันรุนแรงระหว่างบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด 

นอกจากนี้ยังผันผวนไปตามส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์แต่ละ

รายการผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายทั้งในประเทศอังกฤษและ

ประเทศอ่ืนนอกทวีปเอเชีย 

 ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ สำาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 จำาแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

 1. ต้นทนุผนัแปร (Variable cost component) เปลีย่นแปลง

ไปตามปริมาณขายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย (1) วัตถุดิบและ

วัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิตและ (2) ต้นทุนการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม

บริษัทฯ รับจ้างจัดหน่ายและอื่นๆ เมื่อนับรวมกันแล้วต้นทุน

ผันแปรคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขายประมาณร้อยละ 88

   1.1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร่คือ (1) หัวเชื้อ นำ้าตาลทราย 

คาเฟอีน ทอรีน วิตามินและวัตถุดิบอื่น และ (2) ขวดแก้ว ฝาขวด 

กระป๋อง ฝากระป๋อง วัสดุหีบห่ออ่ืนและภาษีที่เก่ียวข้องกับตัว

ผลิตภัณฑ์ ตามลำาดับ ในขณะที่วัตถุดิบใช้ในการผลิตขวดแก้ว 

สีชาคือ (3) เศษแก้ว โซดาแอช ทรายและวัตถุดิบอ่ืน เมื่อนับ 

รวมกันแล้ววัตถุดิบและวัสดุหีบห่อคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขาย

ประมาณร้อยละ 70 โดยนำ้าตาลทรายมีสัดส่วนต่อวัตถุดิบและ

วัสดุหีบห่อประมาณร้อยละ 15

   1.2. ต้นทุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่กลุ ่มบริษัทฯ รับจ้าง 

จัดจำาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขาย

ประมาณร้อยละ 18 

 2. ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion cost component) 

คือ ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่านำ้าประปา ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจำาหน่าย ค่าซ่อมบำารุงรักษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน เมื่อนับ 

รวมกันแล้วต้นทุนแปลงสภาพคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขาย

ประมาณร้อยละ 12 โดยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายที่รับรู้

เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ดำาเนิน

การผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองจำานวน 207  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.9 จากช่วงระยะ

เวลาเดียวกันปีก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคา

ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการขยายกำาลังผลิตโรงบรรจุ

กระป๋องและขวดแก้วสีชา ซึ่งเริ่มดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ใน

เดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามลำาดับ 

 เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการขายของกลุ ่ม

บริษัทฯ ในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิง

นโยบายของภาครัฐในส่วนของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

อ้อยและนำ้าตาลทรายด้วยการยกเลิกกำาหนดราคานำ้าตาลทราย

หน้าโรงงานแบบคงทีแ่ละปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก 

มีผลบังคับใช ้ตั้ งแต ่วันที่  15 มกราคม 2561 นอกจากน้ี  

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ 

มีหน้าที่ชำาระภาษีที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมาย

ใหม่ดังกล่าวนอกจากต้องประเมินตามอัตราบนฐานราคาที่

กำาหนด ยังต้องประเมินตามค่าความหวานต่อลิตร โดยภาระภาษี

ในส่วนหลังนี้จะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดทุก 2 ปี เป็นจำานวน 3 ครั้ง

จนถึงปี 2566
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 3. ค่าใช้จ ่ายขายและบริหาร สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มค่ีาใช้จ่ายขายและบรหิารรวมจำานวน 

3,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104 ล้านบาทหรือร้อยละ 54.8 คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมท่ีร้อยละ 24.2 เพ่ิมขึ้นจาก

สดัส่วนทีร้่อยละ 20.3 ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนัปีก่อนหน้า สาเหตุ

หลกัเกดิจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ เริม่รบัรู้ผลการดำาเนนิงานและฐานะ

การเงินของ ICUK ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 โดย

สามารถจำาแนกการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้ตาม

แผนภาพดังต่อไปนี้

Non-ICUK
portion

ICUK portion FY2016
SG&A

Selling Marketing G&A FY2017
SG&A

1,863 

155 

761 
188 

3,119 

Component as a % of FY2016 SG&A

92.5% 7.5% 100.0% 7.7% 9.3% 154.8%

152 

2,015 

37.8%

 ค่าใช้จ่ายขายจำานวน 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916 ล้านบาท

หรอืร้อยละ 62.7 คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

18.4 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนท่ีร้อยละ 14.7 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่าย 

ที่สำาคัญคือ (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู ้สนับสนุนสโมสรและ 

การแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ (2) ค่าการตลาดและส่งเสริม 

การขายในส่วนที่ดำาเนินการภายใต้ CBD สำาหรับธุรกิจในประเทศ

และในส่วนท่ีดำาเนินการภายใต้ ICUK สำาหรับตลาดในประเทศ

อังกฤษ และ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ค่าใช้จ่ายสำาคัญ

ดงักล่าวมีส่วนผสมของค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่ายผนัแปรตามราย

ได้จากการขายที่เกี่ยวข้องตามแผนธุรกิจ

 ค่าธรรมเนียมการเป็นผู ้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขัน

ฟุตบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงือ่นไข

การชำาระเงินและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ พึงได้รับ

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบไปด้วย Chelsea Football 

Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ 

Reading Football Club (RFC) จำานวน 562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

413 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการที่กลุ ่มบริษัทฯ เร่ิมรับรู ้ 

ค่าธรรมเนยีมการเป็นผูส้นบัสนนุ Chelsea Football Club Limited 

(CFC) เป็นค่าใช้จ่ายผ่านงบกำาไรขาดทุนรวมในส่วนที่รับผิดชอบ

โดย CBD ในเดือนพฤษภาคม 2559 และในส่วนที่รับผิดชอบโดย 

ICUK ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเริ่ม 

รับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุน English Football League 

(EFL) เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2560 

 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนให้แก่ Chelsea Football 

Club Limited (CFC) เป็นระยะเวลา 5 ฤดกูาลแข่งขนัสิน้สดุฤดกูาล

แข่งขันปี 2563/2564 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวมทั้งหมด 33 

ล้านปอนด์ แบ่งเป็นสิทธิในการเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในฐานะ Principal Partner                 

ใน 3 ปีแรก ซึง่มค่ีาธรรมเนยีมสนบัสนนุรวมจำานวน 27 ล้านปอนด์

และจะถกูปรบัลดสถานะเป็น Global Partner ในปีที ่4 และปีที ่5                                                                                               

ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวมจำานวน 6 ล้านปอนด์ จากการที่

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขพิเศษสำาหรับการขยายระยะเวลาการ

เป็นผู้สนับสนุนจากเดิม 3 ฤดูกาลแข่งขันสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขัน                 

ปี 2561/2562 ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนให้แก่ 

English Football League (EFL) เป็นระยะเวลา 3 ฤดกูาลแข่งขนั

สิน้สดุฤดกูาลแข่งขนัปี 2562/2563ซึง่มีค่าธรรมเนยีมสนบัสนุนรวม

ทั้งหมด 18 ล้านปอนด์ ทั้งนี้ English Football League (EFL) 

เป็นหนึง่ในการแข่งขนัฟตุบอลรายการใหญ่ในประเทศองักฤษและ

มสีโมสรฟตุบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งจากทัว่ประเทศ ซึง่เปลีย่น

ชื่อรายการมาเป็น Carabao Cup ตลอดอายุสัญญา

 ค่าการตลาดและส่งเสรมิการขายในส่วนทีเ่ป็นของ CBD จำานวน 

679 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 129 ล้านบาทหรอืร้อยละ 23.4 แบ่งออกเป็น

ค่าใช้จ่ายทีส่ำาคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตักิารภาคสนามของทมีงาน

สาวบาวแดงในพ้ืนทีก่ารค้าสำาคญัท่ัวประเทศจำานวน 243 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 18 ล้านบาทหรอืร้อยละ 8.2 (2) ค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์

รูปแบบต่างๆ จำานวน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ 42.9 โดยในจำานวนนีเ้ป็นค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และ 

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าร้านค้าสมยัใหม่ของกาแฟปรงุสำาเรจ็ชนดิผงและ

กาแฟปรงุสำาเร็จพร้อมดืม่ เม่ือนบัรวมกนัแล้วจำานวน 68 ล้านบาท

เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเร่งกระจายผลติภณัฑ์ผ่านช่องทางจดัจำาหน่าย

ในช่วงเริม่ต้น และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลอืจำานวน 303 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.3 ใช้ไปกับกิจกรรมส่งเสริม 

การขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกช่องทางการ 

จดัจำาหน่ายสำาหรับธรุกจิในประเทศเป็นหลกั

 ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ ICUK 

สำาหรับตลาดในประเทศอังกฤษจำานวน 285 ล้านบาท แบ่งออก

เป็นค่าใช้จ่ายที่สำาคัญคือ (1) ค่าจ้างดำาเนินการสนับสนุนการ 

กระจายผลติภณัฑ์เข้าถงึจดุขายตามร้านค้าโดยตรง (Field Sales) 

จำานวน 93 ล้านบาท (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมัยใหม่

จำานวน 64 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ตัวอย่างลองชิม 

(Sampling) จำานวน 21 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

จำานวน 108 ล้านบาทใช้ไปกบัสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์รปูแบบต่างๆ                                                                                                      
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และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขายเพื่อสร ้าง 

การรับรู้ ประสบการณ์และความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์

 ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบังานขายจำานวน 852 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

155 ล้านบาทหรอืร้อยละ 22.3 สอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้

จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ

คอื (1) ค่าใช้จ่ายดำาเนนิการศนูย์กระจายสนิค้าและหน่วยรถเงินสด

จำานวน 458 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 132 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.5 โดย

ในจำานวนนี้มีค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนของพนักงานและค่าเช่าจำานวน 

335 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 98 ล้านบาทหรอืร้อยละ 41.5 คดิเป็นสดัส่วน

ต่อค่าใช้จ่ายดำาเนนิการศนูย์กระจายสนิค้าและหน่วยรถเงนิสดรวม

ท่ีประมาณร้อยละ 73 เป็นไปตามจำานวนศูนย์กระจายสินค้าและ

หน่วยรถเงินสดที่เพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตของรายได้จาก 

การขายในประเทศ และ (2) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานขายอื่น

จำานวน 394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 โดย

ในจำานวนนี้มีค่าขนส่งและโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผันแปรตาม

การเติบโตของรายได้จากการขายที่เกี่ยวข้อง

 ค่าใช้จ่ายบริหารจำานวน 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 188 

ล้านบาทหรือร้อยละ 33.9 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสำาคัญคือ 

(1) ค่าใช้จ่ายพนกังานจำานวน 436 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 108 ล้านบาท

หรือร้อยละ 32.8 สอดคล้องกับจำานวนพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ตามกำาลังคน 

และการปรับฐานเงนิเดอืนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ และ (2) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าเดินทาง ค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาและ

อืน่ ๆ  จำานวน 304 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 80 ล้านบาทหรอืร้อยละ 35.6 

โดยในจำานวนน้ีมีค่าใช้จ่ายสำาคัญที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจำาโดยปกติ

ของการประกอบธุรกิจ (Non-recurring Expenses) จากการ 

ขนย้ายเครือ่งจกัรสายการผลติโรงบรรจกุระป๋องจากโรงงานเดมิไป

อยู่โรงงานใหม่ที่อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจำานวน 39 

ล้านบาทและค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษากฎหมายและอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเน่ือง 

กับโครงการร่วมลงทุนที่ผ่านมาจำานวน 15 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส

เม่ือเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมสามารถสรุปได้ 

ดังต่อไปนี้

170 168 186 217

568 574
665 571

1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017
G&A Expenses Selling Expenses

738 742
851

788

27.4%

21.2%
24.1% 24.8%

SG&A as a % of sales

 ตามทีก่ล่าวข้างต้น การทีก่ลุม่บรษิทัฯ เริม่รบัรูผ้ลการดำาเนนิงาน 

และฐานะการเงินของ ICUK ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 

4/2559 คือสาเหตุหลักที่ทำาให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter 

on Quarter basis) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะอยู่ที่จำานวน 780 

ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมประมาณ

ร้อยละ 24.0 โดยเฉลี่ยต่อไตรมาส

       4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้าน

บาทในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระ

สำาคัญดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณความต้องการ

ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อบริหารจัดการสภาพ

คล่อง รวมถงึการใช้เป็นแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการลงทนุขยายการ

ผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งตามวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการ

เติบโตขององค์กร กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระ

ดอกเบี้ยจ่ายจำานวน 3,392 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เพ่ิมขึน้จาก 1,000 ล้านบาท ณ สิน้สดุวนัเดยีวกนัปีก่อนหน้า เทยีบ

เท่าอัตราส่วนหนีส้นิทีก่่อให้เกดิภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถ้อื

หุ้นที่ 0.5 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.1 เท่า ตามลำาดับ
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 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยง

ทางการเงนิ จงึอยูใ่นช่วงศกึษาความเป็นไปได้การจดัโครงสร้างเงนิ

กู ้ยืมสถาบันการเงิน โดยคำานึงถึงการบริหารสภาพคล่อง  

ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจน

ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราผล

ตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นสำาคัญ

 5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 261 ล้าน

บาท ลดลง 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้

นติบิคุคลทีแ่ท้จรงิของกลุม่บรษิทัฯ ทีร้่อยละ 24.6 เพิม่ขึน้จากร้อย

ละ 16.5 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการ

ที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ต่างประเทศในงบการเงินรวมเป็นจำานวนเพิ่มสูงขึ้น

 6. กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 กำาไรสุทธิจำานวน 801 ล้านบาท ลดลง 604 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 43.0 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวม

ร้อยละ 6.2 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 14.1 ในช่วงระยะเวลา

เดียวกันปีก่อนหน้า การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอัตรากำาไร

ขั้นต้นที่ลดลงในภาพรวม รวมถึงการปรับตัวสูงข้ึนของค่าใช้จ่าย

ขายและบริหารบนพื้นฐานของการเริ่มรับรู้ผลการดำาเนินงานและ

ฐานะการเงินของ ICUK ในงบการเงินรวม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น โดยมีผลกำาไรสุทธิส่วน

ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ จำานวน 1,246 ล้านบาท ลดลง 244 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 16.4

ฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษัิทฯ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์

 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 จำานวน 12,520 ล้านบาทและ 9,778 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพ่ิมขึน้ 2,741 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 28.0 โดยมสีาเหตหุลกั

ดังต่อไปนี้

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

 กลุ ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำานวน 

154 ล้านบาทและ 1,349 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 88.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราวลดลงจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 2,431 

ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการนำาเงินไปใช้ในการลงทุน

ก่อสร้างโรงผลิตขวดสีชา โรงบรรจุกระป๋องและโรงผลิตกระป๋อง 

และติดตั้งเครื่องจักร จำานวน 2,979  ล้านบาท ในขณะเดียวกัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 950 ล้านบาท และใน

ระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นและระยะ

ยาวรวมจำานวน 2,335 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมีการขายเงินลงทุน

จำานวน 1,804 ล้านบาทและมกีารลงทุนในกองทนุรวมระหว่างงวด

จำานวน 1,207 ล้านบาท

 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 จำานวน 960 ล้านบาทและ 562 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

398 ล้านบาทหรือร้อยละ 70.9 เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้า 

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาทจากการที่ ICUK มีการให้เครดิต

เทอมแก่ลูกค้าตามธรรมเนียมปฏิบัติ และลูกหนี้การค้าในประเทศ

เพิม่ขึน้ประมาณ 233 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามปรมิาณคำาสัง่ซือ้ของ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะร้านค้าแบบด้ังเดิม 

เนือ่งจากกาแฟปรงุสำาเรจ็พร้อมดืม่เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความนยิม 

รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาให้เครดิตระยะสั้นเป็นบางช่วง

กับกลุ่มร้านค้าท่ีมีความเสี่ยงตำ่าเพื่อกระตุ้นยอดขายและส่วนหนึ่ง

เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาทของกลุ่ม

บริษัทฯ ทีไ่ปทำาสญัญาผูส้นบัสนนุสโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษ 

โดยมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มเติมระหว่างปี ซ่ึงเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดในสัญญา

 3. สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 จำานวน 656 ล้านบาทและ 434 ล้านบาท ตามลำาดบั เพิม่ข้ึน 

223 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.4 สินค้าสำาเร็จรูป เพิ่มขึ้น 109 ล้าน

บาท มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ ต้องสต็อกสินค้าเพื่อรองรับ

คำาสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นผลมาจากโรงงานผลิตขวด

ที่เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2560 และมีการรับจัดจำาหน่ายสินค้า

ให้กับบุคคลภายนอกมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบเพิ่มข้ึน 110 

ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการซื้อวัตถุดิบหลักไว้เพื่อ

รองรับแผนการผลิต 

 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 จำานวน 9,609 ล้านบาท และ 6,627 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 2,982 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.0 เป็นผลมา

จากกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปีมีการจ่ายค่าอาคารและเคร่ืองจักร

สำาหรับโรงงานใหม่เพื่อขยายกำาลังการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและ

โรงงานผลิตขวดแก้ว และจำานวนหนึ่งเป็นเงินค่าก่อสร้างและ

เครื่องจักรระหว่างติดตั้งของโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมและ

โรงงานบรรจุขวด
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 5. ค่าความนิยม

 ในระหว่างปี 2559 CVHLUX เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด

ของ ICUK จำานวน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน 7.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และ

ได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจำานวน และในวันเดียวกัน 

ICUK จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น

บคุคลเดยีวกนักบัคณะกรรมการของ CVHLUX ทำาให้กลุม่บรษิทัฯ 

ได้มาซึ่งอำานาจควบคุมการวางแผนและกำาหนดนโยบายใน ICUK 

ผ่านคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดประเภทเงิน

ลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้ังแต่วันที่มีอำานาจ

ควบคุมดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการให้มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ

กิจการ โดยมีผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้

รับกับต้นทุนการร่วมทุนของบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยมจำานวน 535 

ล้านบาท

หนี้สิน

 กลุม่บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

จำานวน 5,515 ล้านบาทและ 2,679  ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 

2,836 ล้านบาทหรือร้อยละ 105.8 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน

จำานวน 3,207 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 881 ล้านบาท และหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียนจำานวน 2,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,954 ล้านบาท 

 1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึ้นจำานวน 95 ล้านบาท

 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้

การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจำานวน 1,897 ล้านบาทและ 1,365 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 532 ล้านบาทหรือร้อยละ 39.0 

  - เจ้าหนี้การค้าเพิ่มข้ึน 241 ล้านบาทหรือร้อยละ 31.5  

   เป็นผลมาจากการซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตและสินค้าเพื่อ 

   จัดจำาหน่ายที่มากขึ้นเพื่อรองรับยอดขายทั้งในประเทศ 

   และต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น 

  - เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือร้อยละ 111.1  

   เป็นผลมาจากค่าซื้อสินทรัพย์จากการก่อสร้างโรงงาน

   และเครื่องจักร 

  - ภาษีสรรพสามิตค้างจ่ายเพิ่มข้ึน 128 ล้านบาทเป็นผล 

   มาจากพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต 2560 ซึ่งเปลี่ยน

   ระบบการจดัเก็บภาษ ีจากเดมิความรบัผดิชอบทางภาษี

   เกิดขึน้เม่ือนำาเข้าฝาเข้าโรงงาน เปลีย่นเป็นเม่ือมีการขาย

   และโอนออกจากโรงงานและมีกำาหนดจ่ายในวันที่ 15 

   ของเดือนถัดไป

 3. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากผูมี้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจควบคมุของ

บริษัทย่อย

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ

บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท เนื่องจาก CVHLUX กู้ยืมเงินจาก 

ICSG เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้แก่ ICUK

 4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 กลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปีมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน 

การเงนิเพิม่ขึน้ 2,240 ล้านบาทเพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการขยายกำาลงั

การผลติสำาหรบัโรงงานผลติขวด โรงงานบรรจกุระป๋องและโรงงาน

ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 กลุม่บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

และ 2559 จำานวน 7,005 ล้านบาทและ 7,100 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ ลดลง 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 เป็นผลมาจากกำาไรสุทธิ

ที่ลดลง 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่องสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2560 เท่ากบั 0.7 เท่า และ 1.1 เท่า ตามลำาดบั ลดลง 0.4 เท่า 

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิหมนุเวยีน โดยส่วนใหญ่มาจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีอ้ืน่ และส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถึ่งกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 

เนื่องจากในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ขยายโรงงานผลิตขวดสีชา โรงงาน

บรรจกุระป๋อง โรงงานบรรจขุวด และโรงงานผลติกระป๋องอลมูเินยีม 

ทำาให้มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบันการเงนิมาลงทนุ และมเีจ้าหนีท้ีเ่กดิ

จากการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

 2. วงจรเงินสด

วงจรเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

เท่ากับ -7.4 วัน และ -12.7 วัน ตามลำาดับ วงจรเงินสดเพิ่มขึ้น มี

สาเหตหุลกัมาจากระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ทีช้่าลงจากเดมิ 14.7 วนั 

เป็น 16.6 วัน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะสั้น

ชั่วคราวกับร้านค้าบางรายที่ความเสี่ยงตำ่าเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

ระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจาก 10.0 วันเป็น 12.0 วัน และ

ระยะเวลาการชำาระหนี้เฉลี่ยลดลง  
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 3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 11.4 และร้อยละ 20.9 ตามลำาดบั  

ลดลงร้อยละ 9.6 มสีาเหตุหลกัมาจากกำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงาน

ที่ลดลง และจากการรับรู้ผลการดำาเนินงานเต็มปีของ ICUK

 4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 7.2 และร้อยละ 16.4 

ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 9.2 มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ 

มีการลงทุนในโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 

(แล้วเสร็จในปี 2560) แต่ยังผลิตไม่เต็มกำาลังการผลิต และโรงงาน

ผลิตกระป๋องและโรงงานบรรจุขวดซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  

 5. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

และ 2559 เท่ากับ 0.8 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลำาดับ  เนื่องจาก

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

5. ปัจจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดำาเนนิงานหรอื
ฐานะการเงินในอนาคต
- ไม่มี -
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 146,767,481          745,060,243          15,329,903            428,753,984          

เงินลงทุนชั�วคราว 8 7,129,949              604,282,308          7,129,949              604,282,308          

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 9 959,860,677          561,575,798          59,160,222            43,378,607            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                             -                             3,769,385,643       3,268,000,000       

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6, 30 -                             -                             599,998,000          726,996,730          

สินคา้คงเหลือ 10 656,266,459          433,504,355          -                             -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11 389,173,787          110,482,301          67,180                   2,877                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,159,198,353       2,454,905,005       4,451,070,897       5,071,414,506       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             3,300,418,618       1,959,012,611       

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13           103,163,135           103,847,726                               -                               - 

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 14        9,608,939,899        6,626,890,871                               -                               - 

ค่าความนิยม 12 535,466,517          536,064,842          -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 67,006,871            15,151,465            3,640,000              -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 31,360,592            33,696,130            5,563,288              4,305,686              

ลูกหนี� ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                             -                             26,172,146            26,172,146            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 14,783,399            7,935,009              -                             -                             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,360,720,413     7,323,586,043       3,335,794,052       1,989,490,443       

รวมสินทรัพย์ 12,519,918,766     9,778,491,048       7,786,864,949       7,060,904,949       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

� วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 845,000,000          750,000,000          735,000,000          750,000,000          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 17 1,897,197,205       1,365,039,568       53,134,520            75,849,120            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถ�ง

   กาํหนดชาํระภาย�นหน�� งปี 20 300,000,000          -                             300,000,000          -                             

เงินกูย้มืระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 18 57,128,088            -                             -                             -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 94,722,177            183,067,160          8,487,746              1,456,170              

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 19 12,532,461            27,033,700            168,000                 -                             

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,206,579,931       2,325,140,428       1,096,790,266       827,305,290          

หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน�� งปี 20 2,190,400,000       250,000,000          700,000,000          250,000,000          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 102,197,343          89,751,688            54,025,612            47,700,578            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 151,508                 -                             -                             -                             

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 6 15,284,935            14,056,105            -                             -                             

รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวยีน 2,308,033,786       353,807,793          754,025,612          297,700,578          

รวมหนี�สิน 5,514,613,717       2,678,948,221       1,850,815,878       1,125,005,868       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน��สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       

   ทุนที�ออกและ�าํระแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,215,788          323,215,788          -                             -                             

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 108,959,056          108,959,056          108,959,056          108,959,056          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 100,000,000          100,000,000          100,000,000          100,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,674,589,236       1,377,500,411       764,109,523          763,959,533          

องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (55,960,183)          383,586                 -                             -                             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,113,784,389       6,873,039,333       5,936,049,071       5,935,899,081       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (108,479,340)        226,503,494          -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,005,305,049       7,099,542,827       5,936,049,071       5,935,899,081       

รวมหน��สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,519,918,766     9,778,491,048       7,786,864,949       7,060,904,949       

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 12,904,241,965    9,943,350,781      -                            -                                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 12 -                            -                            851,997,160         1,136,994,530             

รายไดอื้�น 23.1 163,530,977         146,748,039         389,420,497         259,924,487                

รวมรายได้ 13,067,772,942    10,090,098,820    1,241,417,657      1,396,919,017             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 8,839,651,329      6,388,247,905      -                            -                                  

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,378,535,316      1,462,115,434      -                            -                                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 740,669,700         510,790,665         213,406,514         214,205,043                

คา่ใชจ่้ายอื�น 23.2 -                            42,177,371           1,617,816             2,029,465                    

รวมค่าใช้จ่าย 11,958,856,345    8,403,331,375      215,024,330         216,234,508                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,108,916,597      1,686,767,445      1,026,393,327      1,180,684,509             

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (47,701,522)          (3,678,598)            (50,625,821)          (771,798)                     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,061,215,075      1,683,088,847      975,767,506         1,179,912,711             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (260,556,512)        (278,212,728)        (24,738,549)          (8,932,070)                  

กาํไรสําหรับปี 800,658,563         1,404,876,119      951,028,957         1,170,980,641             

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที�เป็นของผ��ื้อหุน้ของบริษทั� 1,245,811,776      1,489,755,815      951,028,957         1,170,980,641             

ส่วนที�เป็นของผ�มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (445,153,213)        (84,879,696)          

800,658,563         1,404,876,119      

กาํไรต่อหุ้น 27

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผ��ื้อหุน้ของบริษทั� 1.25                      1.49                      0.95                      1.17                             

   จาํนวนหุน้สาม�ั�วัเฉลี�ย�่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับปี 800,658,563         1,404,876,119      951,028,957         1,170,980,641             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ��น:

�����������������������������������������������������

ผลตา่งของอตัรา�ลกเปลี�ยนจากการ�ปลงคา่

   งบการเงินที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ (55,477,390)          (13,869,979)          -                            -                                  

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (55,477,390)          (13,869,979)          -                            -                                  

��������������������������������������������������������

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 1,596,311             (13,060,376)          (1,098,709)            (2,723,301)                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 (319,262)               2,612,075             219,742                544,660                       

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,277,049             (10,448,301)          (878,967)               (2,178,641)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ��นสําหรับปี (54,200,341)          (24,318,280)          (878,967)               (2,178,641)                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 746,458,222         1,380,557,839      950,149,990         1,168,802,000             

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั� 1,190,745,056      1,479,691,100      950,149,990         1,168,802,000             

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (444,286,834)        (99,133,261)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 746,458,222         1,380,557,839      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับป� สิ�นสุดวนัท�� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,061,215,075      1,683,088,847      975,767,506         1,179,912,711             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            (851,997,160)        (1,136,994,530)           

      คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 263,209,833         226,286,301         -                            -                                  

      คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 1,384,682             -                            -                            -                                  

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (2,810,616)            (582,061)               (2,810,616)            (582,061)                     

      กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชั�วคราว

         ในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (37,025)                 (3,703,269)            (37,025)                 (3,703,269)                  

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุท�ิที�จะไดรั้บ 2,984,669             2,720,286             -                            -                                  

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,412,439)            (15,759,035)          -                            -                                  

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,524,966           12,261,967           5,226,325             5,104,446                    

      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนและสัญญา�ื�อขาย

         เงินตราตา่งประเท�ที�เกิดขึ�นจริงและยงัไม่เกิดขึ�นจริง (46,578,002)          15,129,036           3,972,156             341,697                       

      ดอกเบี�ยรับ (3,436,132)            (27,562,317)          (143,387,226)        (75,593,877)                

      คา่ใชจ่้ายดอกเบี�ย 41,353,943           392,877                50,459,692           654,110                       

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล��ยนแปลง

   ของสินทรั�ย�และหน��สินดาํเนินงาน 1,330,398,954      1,892,272,632      37,193,652           (30,860,773)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (400,732,722)        (125,573,732)        (3,677,379)            1,688,478                    

   สินคา้คงเหลือ (225,746,773)        (150,610,793)        -                            -                                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (278,182,760)        (75,807,338)          (64,303)                 (2,838)                         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (6,848,390)            (4,016,609)            -                            -                                  

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 263,661,488         222,434,271         (24,007,450)          29,842,130                  

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (14,510,600)          (41,008,826)          168,000                (16,157,461)                

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,228,830             2,872,127             -                            -                                  

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์พนกังาน (1,483,000)            (1,132,000)            -                            -                                  

เงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 667,785,027         1,719,429,732      9,612,520             (15,490,464)                

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบี�ย 3,586,155             34,141,221           131,297,907         46,803,241                  

จ่ายดอกเบี�ย (38,179,775)          (88,798)                 (49,659,840)          (88,798)                       

จ่ายภาษีเงินได้ (347,200,430)        (199,331,975)        (18,744,833)          (10,270,934)                

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 285,990,977         1,554,150,180      72,505,754           20,953,045                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันทีี่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (1,207,000,000)     (585,000,000)        (1,207,000,000)     (585,000,000)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 1,807,000,000      458,366,496         1,807,000,000      458,366,496                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                            -                            (4,424,339,413)     (3,561,000,000)           

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            -                            3,918,625,000      2,918,000,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                            -                            (1,341,406,007)     (989,410,490)              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            978,995,890         832,994,840                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,854,530             17,499,716           -                            -                                  

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (104,000)               (27,965)                 -                            -                                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (2,978,598,855)     (2,142,387,872)     -                            -                                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,971,837)          (3,939,226)            (2,805,400)            -                                  

เงินสดรับจากเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า -                            -                            -                            -                                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,430,820,162)     (2,255,488,851)     (270,929,930)        (926,049,154)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 95,000,000           750,000,000         (15,000,000)          750,000,000                

เงินกูย้มืระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น 56,467,374           -                            -                            -                                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 2,240,400,000      250,000,000         750,000,000         250,000,000                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�นจากการร่วมทุน 109,304,000         10,997,715           -                            -                                  

จ่ายเงินปันผล (949,999,905)        (939,916,680)        (949,999,905)        (939,916,680)              

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,551,171,469      71,081,035           (214,999,905)        60,083,320                  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น

   เงินตราตา่งประเทศลดลง (5,070,055)            (2,166,061)            -                            -                                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (598,727,771)        (632,423,697)        (413,424,081)        (845,012,789)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 745,060,243         1,377,483,940      428,753,984         1,273,766,773             

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีผลตอ่เงินฝากธนาคารคงเหลือ 435,009                -                            -                            -                                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 146,767,481         745,060,243         15,329,903           428,753,984                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเ�ยเ�ิ�มเตมิ

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสด

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

      เพิ�มขึ�นจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย -                            325,636,755         -                            -                                  

   เจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น 261,771,127         35,130,996           -                            -                                  

   เจา้หนี�คา่ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น 1,044,200             -                            834,600                -                                  

   เจา้หนี� เงินประกนัผลงานเพิ�มขึ�น 337,500                -                            -                            -                                  

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                            83,320                  -                            83,320                         

   �อนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

      เพื�อการลงทุน - สุทธิ 3,247,774             -                            -                            -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันทีี่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั�ว�ป 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2556 และ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัเมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ที�อยู่ตามที�       

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที� เลขที�  393 อาคาร 393 สีลม ชั� น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตร�านการบญัชีที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี�

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

(เดิมชื�อ “บริษทั เอเชียแปซิฟิกแคน 

จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 74 - 

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�ง (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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  จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

การลงทุน 

 

ลกัเซม 

เบิร์ก 

51 51 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 51 51 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ�ง 

(ฮ่องกง) จาํกดั 

การลงทุน ฮ่องกง 90 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก 

งบการเงินรวมนี�แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มเติม (ซื�อหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย) 

ผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซึ� งตํ�ากวา่ราคาทุนที�จ่ายซื�อไดแ้สดงไวใ้นของส่วน            

ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือ

หุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บัง�ับในป� ปั��ุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ �ึ� งมีผลบงัคบัใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบั��� �บับท�� 27 (ปรับปรุง 2559� เร���ง งบการเงินเ��า�ก�ิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน

ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวธีิส่วนได้

เสียได ้ตามที�อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ ทั�งนี�  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ

เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ

ดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

          มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เนื�องจากฝ่ายบริหารได้

เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท����ม���บัง�ับใน�นา�ต 

 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั �ึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มี

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั  
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4.      น�ยบายการบั��ีที�ส�า�ั� 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดที�ไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดที�ได้ให้บริการตาม

ระยะเวลาของสัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

 ด�กเบ� �ยรับ 

 ดอกเบี�ยถือเป็นรายไดต้ามเกณ�ค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้���น 

 รายไดอื้�นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณ�ค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 ลูก�นี�การ�้า 

 ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะ

สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

   มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที�เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้คาํนวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเ�ทเงินลงทุนจากประเ�ทหนึ�งไปเป็นอีกประเ�ทหนึ�ง บริษทัฯและบริษทั

ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเ�ทเงินลงทุน                  

ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเ�ทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน           

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อส�งหา�ิ�ท�����เ�ื�อ�า�ลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุน�ึ� งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ที��ิน �า�าร����ุปกรณ์ ����่า�สื��มรา�า 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  

 ส่วนปรับปรุงที�ดิน  5 - 20  ปี  

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 

 เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3 - 20  ปี 
 เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน  3 - 5  ปี 

 ยานพาหนะ  5  ปี 

ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�น

ออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั�นจะอยู่

ในสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามที�มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื�นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�

ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

          อายกุารใหป้ระโยชน ์

เครื�องหมายการคา้  10  ปี 

 สิทธิบตัร  10  ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 5  ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ� ง

ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

ทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งการพฒันา 

4.10 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื�อ บริษทัฯ (ผูซื้�อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซื�อ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของสิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ� งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม � วนัที�ซื�อ และจาํนวนของส่วน

ของผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง ผูซื้�อจะวดัมูลค่าส่วนของผูที้�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสัดส่วน

ของหุน้ที�ถือโดยผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมนั�น  

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ�นและเมื�อไดรั้บ

บริการ  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกวา่มูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 

บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) ที�คาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) 

หากมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุ����ร��กจิการท��เก��ยว���งกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม�ึ� งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร

สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า  

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท �ึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ

หนี� สินที�เป็นตวัเงิน�ึ� งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนั

สิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  



171
9 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ 

ดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

เป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์

มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการ

ประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเ�พาะของ

สินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถ

จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความ

รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มี

ความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี� ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยที์�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

ประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด 

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า

ตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั�นแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีที�ควร

จะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม 
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะ�ั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ �ึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังาน

จ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน �ึ� งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

4.16 ประ�า�การ�นี��ิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผกูพนั�ึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั

นั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี           

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�

ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ� น         

รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์  

 สัญญา���อ�ายเงินตราต่าง�ร�เ��ล่วง�น้า 

 บริษทัย่อยบนัทึกการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสําหรับสัญญาซื�อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ยงัไม่ครบกาํหนดเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�

สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�ส�าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน

หรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่

 ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี� ที�

คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าเ�ื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ พิจารณาจาก

ราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั�น และคา่เผื�อสาํหรับสินคา้เก่า

ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 ที�ดิน อาคารและอุปกร�์และค่าเส��อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต�ึ� ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

ค่าความนิยม  

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ

สินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดนั�น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั �ึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติ�านต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิก�ักจิการ����ก��ย�����ก�ั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป� นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเก���ตามที�ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซ�� งเป� นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    

 

เงินปันผลรับ - - 852 1,137 ตามอตัราที�ประกา�จ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 242 180 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบี�ยรับ - - 142 49 ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 3 3 ราคาตามสญัญา 

รายไดอื้�น - - 1 - ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั      

ซื�อสินคา้ 527 115 - - ราคาตลาด 

ขายสินคา้ 79 74 - - ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 15 15 - - ราคาตามสญัญา/         

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอื�น 4 4 - - ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 7 5 - - ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่ารับ 5 4 - - ราคาตามสญัญา 

รายไดอื้�น 2 2 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี�การค้า�ล�ลูกหนี����น - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั 

(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 58,005 43,011 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 17,213 13,748 - - 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,213 13,748 58,005 43,011 

     

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั (หมายเหตุ 30)     

บริษทัยอ่ย - - 599,998 726,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 599,998 726,997 

     

ลูกหนี�ร�ย�ยาว���น - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหนี�ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน���น - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั                  

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) - 34 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 34 - - 

     

เจ้าหนี�การค้า�ล�เจ้าหนี����น - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั 

(หมายเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - - 10,990 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ กรรมการและบุคคล  

ที�เกี�ยวขอ้งกนัร่วมกนั) 17,400 14,450 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  17,400 14,450 - 10,990 

     

เงนิมดัจาํรับสําหรับการเช่า - กจิการที�เกี�ยว�้�งกนั      

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 2,757 1,528 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  2,757 1,528 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 

2559 และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�   

เงินให้กู้���ร������น�ก�กจิการ���เก�����้�งก�น 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มื 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�           

31 ธนัวาคม 

2559 

เพิ�มขึ�น            

ระหวา่งงวด 

ลดลง               

ระหวา่งงวด 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปลี�ยน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�          

31 ธนัวาคม 

2560 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,218,000 3,773,000 (3,556,000) - 3,435,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 50,000 276,000 (147,000) - 179,000 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย - 327,570 (215,625) (3,145) 108,800 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) 

จาํกดั บริษทัยอ่ย - 47,769 - (1,183) 46,586 

รวม  3,268,000 4,424,339 (3,918,625) (4,328) 3,769,386 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตั�วสัญญาใช้เงิน

โดยคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี (2559: 2.1 - 3.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 143 136 143 136 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 5 4 5 

รวม 147 141 147 141 

�าระค��า�ระก�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระคํ�าประกนัคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อใหก้บับริษทัยอ่ยสองแห่ง ตามที�

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31.5.1 และมีภาระคํ�าประกนัเงินให้กูย้ืมระยะยาวให้กบับริษทั

ยอ่ยแห่งหนึ�ง ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31.5.2 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 200 200 10 10 

เงินฝากธนาคาร 146,567 744,860 15,320 428,744 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 146,767 745,060 15,330 428,754 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.01 ถึง 0.38 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.40 ต่อปี) 

8. เงินลงทุน�����รา� 

8.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั�วคราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2560 2559 

เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พ��อคา้ 

(หมายเหตุ 8.2)   7,130 604,282 

รวมเงินลงทุนชั�วคราว   7,130 604,282 

8.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พ��อคา้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดในตราสารหนี�ระยะสั�นของสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง 7,093 7,130 

บวก: กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า 37  

รวมเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พ��อคา้ 7,130  
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 รายการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31  ธันวาคม 

2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 604,282 214,812 

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพย ์   

 เพื�อคา้เพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน 1,207,000 585,000 

จาํหน่ายระหวา่งปี    

เงินสดรับจากการจาํหน่าย (1,807,000) (199,815) 

กาํไรจากการจาํหน่าย 2,811 582 

รวม (1,804,189) (199,233) 

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า 37 3,703 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 7,130 604,282 

9. ลู��นี��า�ค้าและลู��นี����น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,475 13,595 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12,475 13,595 - - 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 615,512 411,187 - - 

  คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 99,845 10,216 - - 

3 - 6 เดือน 28,958 65 - - 

มากกวา่ 12 เดือน - 310 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 744,315 421,778 - - 

หกั: ค่าเ�ื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,394) (310) - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 742,921 421,468 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 755,396 435,063 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี� อื�น     

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,526 10 2,776 25 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 7,398 9,450 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 212 143 55,229 42,986 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 128 2,808 1 140 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 178,449 68,256 1,154 228 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - 31,835 - - 

เงินทดรองจ่าย 1,308 11,938 - - 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 12,079 - - - 

อื�น� 365 2,073 - - 

รวมลูกหนี� อื�น 204,465 126,513 59,160 43,379 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  959,861 561,576 59,160 43,379 

10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 350,976 242,352 (1,290) (1,098) 349,686 241,254 

งานระหวา่งทาํ 3,675 1,556 - - 3,675 1,556 

วตัถุดิบ 218,034 107,737 - - 218,034 107,737 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 50,918 54,401 (8) (8) 50,910 54,393 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 33,961 28,564 - - 33,961 28,564 

รวม 657,564 434,610 (1,298) (1,106) 656,266 433,504 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

เป็นจาํนวน 3.0 ลา้นบาท (2559: 2.7 ลา้นบาท) และมีการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นจาํนวน 2.8 ลา้นบาท (2559: 2.1 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุน

ขาย 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ��น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 354,322 92,513 - - 

ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 22,323 5,413 67 3 

วสัดุส่งเสริมการตลาด 9,141 10,050 - - 

อื�น � 3,388 2,506 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 389,174 110,482 67 3 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 

  

ชื�อบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลที�บริษทั�รับ                     

ในระหวา่งปี  

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทัยอ่ยในประเทศ          

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 851,997 884,997 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและ

ผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

1,299,998 1,099,995 100 100 1,299,998 1,099,993 - 162,000 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - 89,998 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง 

จาํกดั (เดิมชื�อ “บริษทั เอเชีย

แปซิฟิกแคน จาํกดั”) 

ผลิตและจาํหน่ายกระป๋อง

อลูมิเนียม  

420,400 - 74 - 311,096 - - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ          

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

การลงทุน 34 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

10 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,178,611 348,306 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

5 หมื�นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หมื�นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 

รวม      3,300,419 1,959,013 851,997 1,136,995 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ�� งมีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนที���อโดย              

ส่วนไดเ้สีย               

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนที�แบ่งใหก้บัส่วน

ไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์  

(ฮ่องกง) จาํกดั) 49 49 (216.8) 226.5 (444.1) (84.9) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) 26 - 108.3 - (1.1) - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั ซ�� งเป� นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง 

จาํกดั 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 257.3 77.6 85.8 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 553.0 540.1 808.0 - 

หนี� สินหมุนเวียน 1,247.6 142.3 66.6 - 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง 

จาํกดั 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุน (906.4) (173.2) (4.0) - 
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12.4  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�บริษทัฯถืออยูเ่ดิม 

12.4.1 บริษทัฯไดจ้ดัตั�งบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) ซ�� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่นประเทศฮ่องกง 

เพื�อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอื�นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10 ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2559  

 ต่อมาเมื�อวนัที� 23 มกราคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 10 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ ซ�� ง

บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 

1 กุมภาพนัธ์ 2560 

 ต่อมาเมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 20 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 26 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 26 ลา้นหุน้ ซ�� ง

บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 

19 พฤษภาคม 2560 

 ต่อมาเมื�อวนัที� 18 สิงหาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 26 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 34 ลา้นหุน้ ซ�� ง

บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 

18 สิงหาคม 2560 

12.4.2 บริษทัฯได้จดัตั�งบริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) จาํกดั ซ�� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยู่ในประเทศฮ่องกง เพื�อ

ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจาํหน่ายในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ซ�� งบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น โดย

บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัแลว้เสร็จเมื�อวนัที�  8 

พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ยงัไม่ไดช้าํระค่าหุน้แก่บริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

12.4.3 CHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ซ�� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่น

ประเทศสิงคโปร์ ซ�� งไม่มีความเกี�ยวข้องกับบริษทัฯและบริษทัย่อย เพื�อจดัตั� งบริษทัย่อยแห่งใหม่ใน

ประเทศลกัเซมเบิร์ก ชื�อ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เพื�อประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษทัอื�นใน

ต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 16.9 ล้านยูโร แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 16.9 ล้านหุ้น                

มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 ยโูร โดย CHHK จ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงินสดจาํนวนเงินประมาณ 8.6 ลา้น                   

ยูโร และ ICSG จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวประมาณ 8.3 ล้านยูโร โดยการโอนหุ้นทั� งหมดของบริษัท                 

อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) ซ�� งเป็นบริษทัที�จดัตั� งอยู่ในประเทศองักฤษที�ถือหุ้นโดย ICSG ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 CVHLUX ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2559  
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การร่วมทุนดังกล่าวทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน CVHLUX ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยการถือหุ้น

ทางออ้มผา่น CHHK  

เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2559 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 7.3 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7.3 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และไดช้าํระ

ค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวน และในวนัเดียวกนั ICUK ไดจ้ดทะเบียนแต่งตั�งกรรมการชุดใหม่ ซึ� ง

โดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนักบัคณะกรรมการของ CVHLUX ทาํให้บริษทัฯ ได้มาซึ� งอาํนาจในการ

ควบคุมการวางแผนและกาํหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดงักล่าว ดงันั�นจึงจดัประเภทเงิน

ลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัตั�งแต่วนัที�มีอาํนาจในการควบคุมดงักล่าว  

บริษทัฯไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา ณ วนัซื�อ

กิจการ โดยการวดัมูลค่านี�ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสที� 4 ของปี 2559 ซึ� งอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดั

มูลค่า 12 เดือนนับจากวนัที�ซื� อกิจการตามที�กาํหนดไวใ้นมาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 3 

(ปรับปรุง 2558) เรื�อง การรวมธุรกิจ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ได้มาและหนี� สินที�รับมา ณ วนัที�ซื�อกิจการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว              

ลิมิเตด็ มีรายละเอียดดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 336,200 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 17,371 

สินคา้คงเหลือ  36,640 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 17,864 

อุปกรณ์  1,982 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (305,009) 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น  (1,969) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดรั้บ 103,079 

ตน้ทุนการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย (642,428) 

ค่าความนิยม ณ วนัที�ซื�อกิจการ 539,349 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,284) 

ค่าความนิยม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 536,065 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 536,065 

บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (598) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 535,467 
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12.4.4 เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้น

สามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 200 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวนมีผลใหเ้งิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ�มขึ�นจาก 1,100 ลา้นบาท เป็น 1,300 ลา้นบาท 

12.4.5 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนไม่เกิน 

40.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 45.4 ลา้นยูโร เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั อินเตอร์                   

คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) โดยดาํเนินการดงันี�  

1) ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวนไม่เกิน 19.5 

ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร อย่างไรก็ตาม บริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท                    

ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผูถื้อหุ้นอีก�่ายหนึ� งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ� การ

ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุน้ของตนเองครั� งนี�ทั�งจาํนวน 

2) แปลงหนี� สินจากเงินกู้ยืมจาก บริษัท คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกัด (CHHK) และ บริษัท 

อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) เป็นทุน เป็นจาํนวนไม่เกิน 20.8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือ

ประมาณ 23.4 ลา้นยโูร  

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2561 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.3 

12.4.6 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ 

(ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนไม่เกิน 19.5 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง หรือประมาณ 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื�อนําเงินไปชําระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนแก่ 

CVHLUX ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12.4.5 

 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.2 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

12.5.1 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ CHHK ดาํเนินการร่วมกับ 

ICSG ในการจดัตั�งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง ชื�อ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) 

จาํกดั (CVHHK) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั เพื�อประกอบธุรกิจหลกัใน

การถือหุ้นในบริษทัอื�นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณไม่เกิน 19.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 19.7 ลา้นหุ้น CVHHK ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัแลว้เสร็จ

เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2560 การร่วมทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน CVHHK ในสัดส่วนร้อยละ 

90 โดยการถือหุน้ทางออ้มผา่น CHHK 
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12.5.2 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้CVHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุน

กบักลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน (“DAI Group”) และดาํเนินการจดัตั�งบริษทัร่วมทุนใหม่ในหลาย

ประเทศ (“กลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ”) เพื�อประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจดัจาํหน่ายเครื�องดื�มบาํรุงกาํลงั

ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้คาราบาวในประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนัและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

มูลค่าเงินลงทุนระยะแรกประมาณไม่เกิน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (โครงการลงทุนเพื�อประกอบธุรกิจ

ในกลุ่มประเทศ Greater China) ทั� งนี�  CVHHK จะเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ ทั�ง

ทางตรงและทางออ้มรวมกนัสัดส่วนร้อยละ 45 - 49 ในขณะที� DAI Group และกลุ่มผูบ้ริหารชาวจีนใน

ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�มจะถือหุ้นทั�งทางตรงและทางออ้มรวมกนัแลว้ในสัดส่วนร้อยละ 46 - 51 และไม่

เกินร้อยละ 5 ตามลาํดบั 

 ต่อมาเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติยกเลิกโครงการร่วมทุนนี�  ซึ� งเป็น

เหตุใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินการที�สาํคญัดงันี�  

1) CHHK ยกเลิกแผนการเพิ�มทุนจดทะเบียนที�จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานตามโครงการ 

2) CVHHK ยกเลิกการเขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบักลุ่มธุรกิจ DAI Group และเป็นเหตุให้ CVHHK หยุด

ขั�นตอนการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนจากผูถื้อหุน้และมีสถานะเป็นบริษทัที�ไม่ประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัต่อไปนี�  

1) อนุมติัใหบ้ริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) เขา้ทาํสัญญากบักลุ่มบริษทัร่วมทุน

ใหม่ (ซึ� งจดัตั�งขึ�นโดยกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน) ในการให้

สิทธิ� จดัจาํหน่ายเครื�องดื�มบาํรุงกาํลงัแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ในประเทศฮ่องกง มาเก๊า 

ไตห้วนั และสาธารณรัฐประชาชนจีน และสิทธิในการใชเ้ครื�องหมายการคา้ที�เกี�ยวขอ้งสําหรับการ

ดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

2) อนุมติัให้บริษทัฯเขา้ทาํสัญญากบักลุ่มบริษทัร่วมทุนใหม่ ในการไดสิ้ทธิซื�อหุ้นที�กลุ่มผูร่้วมลงทุน

ใหม่จะเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อมในโครงการ HOLDING SPV (Right to 

Purchase Agreement) ที�มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูช้าํนาญการอิสระ และเป็นไปตามเงื�อนไขอื�นที�

เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อหุน้ภายใตส้ัญญาดงักล่าว  

 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดด้าํเนินการเขา้ทาํสัญญาดงักล่าว 

 ต่อมาเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2560 CVHHK ไดย้ื�นขอจดทะเบียนเลิกกิจการแลว้และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ

ทางกฎหมายของประเทศฮ่องกง 
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12.5.3 เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทั เอเชียแปซิฟิคแคน จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยแห่งใหม่) ซ�� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่นประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจโรงงานกระป� องอลูมิเนียมที�

ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน��ง 

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเมื�อ

วนัที� 15 มิถุนายน 2560  

 เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2560 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จาํกดั มีมติใหเ้พิ�มทุน

จดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 700 ล้านบาท (หุ้น

สามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นหุ้นละ 60 บาท บริษทัฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 5 

กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวทาํให้บริษทัย่อยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแล้ว

จาํนวน 420 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระเต็มมูลค่าแล้ว และหุ้นสามญั 

6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระแลว้มูลค่าหุ้นละ 60 บาท) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการ

เพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2560 

 เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2560 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้

เปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทัจากเดิม “บริษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จาํกดั” เป็น “บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง 

จาํกดั” โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2560 

12.5.4 เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศ

ไทย เพื�อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 บริษทัฯยงัไม่ไดด้าํเนินการจดัตั�งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

12.6 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการ

เงินซ�� งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 3.0 

อตัราคิดลด 17.5 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 

และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถ�งความเสี�ยงซ�� งเป็นลกัษณะเ�พาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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13. ��������������������������ุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย�เพื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

อาคาร      

สาํนกังานใหเ้ช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:  

ราคาทุน 122,876 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม (19,713) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 103,163 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559:  

ราคาทุน 118,985 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม (15,137) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 103,848 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย�เพื�อการลงทุนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 103,848 107,793 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน 104 28 

โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ� 3,248 - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (4,037) (3,973) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 103,163 103,848 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับอาคารสํานกังานให้เช่าของบริษทัยอ่ย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซ�� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมมีจาํนวนประมาณ 186.2 ลา้นบาท (2559: 

181.7 ลา้นบาท) ขอ้สมมติ�านหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัยอ่ย 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน�� งมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน�� งซ�� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 427.4 

ลา้นบาท (2559: 365.0 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยสามแห่ง (2559: บริษทัย่อยหน�� งแห่ง) ไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์าํนวน 27.9 ลา้นบาท (2559: 0.3 ลา้นบาท) ตน้ทุนการกูย้ืมนี� เกิดจากเงินกูที้�กูม้าเพื�อวตัถุประสงค์

เฉพาะสาํหรับการก่อสร้างโรงงานและซื�อเครื�องจกัร 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เครื�องหมาย

การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ

ทกัษะใน

การผลิต

สินคา้ 

สินทรัพย ์            

ไม่มีตวัตน

ระหวา่ง

พฒันา รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:       

ราคาทุน 10,000 10,000 24,291 49,986 3,640 97,917 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,000) (10,000) (13,910) - - (30,910) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,000 - 10,381 49,986 3,640 67,007 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559:       

ราคาทุน 10,000 10,000 20,901 - - 40,901 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,000) (10,000) (9,750) - - (25,750) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,000 - 11,151 - - 15,151 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            

ระหวา่งพฒันา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:  

ราคาทุน 3,640 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,640 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 15,151 15,655 - - 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 57,016 3,939 3,640 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,158) (4,445) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) 2 - - 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 67,007 15,151 3,640 - 

16. เงินกู�����������น��ก�����นก��เงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 845,000 750,000 735,000 750,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 845,000 750,000 735,000 750,000 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�อา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมของธนาคาร

พาณิชยแ์ละไม่มีภาระคํ�าประกนัและไม่มีเงื�อนไขทางการเงินที�ตอ้งป�ิบติัตาม 

17. เ����น��ก��������เ����น�����น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16,762 12,545 - - 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 987,902 751,335 - - 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 638 1,905 - 10,990 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 457,896 215,362 20,381 21,052 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 261,445 295,835 32,754 43,807 

ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 127,627 - - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 44,927 88,058 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,897,197 1,365,040 53,135 75,849 
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18. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากผู้ม�ส่วน��้เส�ยท���ม่ม�อ�านาจ�วบ�ุมของบริษัทย่อย 

เงินกูย้มืระยะสั�นนี� เป็นเงินกูย้มืจากบริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) ซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมนี� มีจาํนวน 

57.1 ลา้นบาท คิดดอกเบี�ยในอตัราคงที� และครบกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม 

19. �น��สิน�มุนเว�ยนอื�น  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
หนี� สินตามสญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศ - 15,470 - - 
�าษีขายที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 478 362 168 - 

อื�น ๆ  12,054 11,202 - - 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 12,532 27,034 168 - 

20. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,490,400 250,000 1,000,000 250,000 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ�ายในหนึ�งปี  (300,000) - (300,000) - 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ
�ายในหนึ�งปี 2,190,400 250,000 700,000 250,000 

เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในวงเงิน 1,000 

ลา้นบาท ซึ� งบริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวมาใชแ้ลว้เต็มจาํนวนโดยคิดดอกเบี�ยในอตัราอา้งอิง MLR หกัส่วนเพิ�ม 

เงินกูนี้� มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเริ�มตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทั�งสิ�น 10 งวด ทุก ๆ 

สามเดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และไม่มีเงื�อนไขทางการเงินที�ตอ้งปฏิบติั

ตาม  

เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งใน

วงเงิน 1,500 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเบิกเงินกูด้งักล่าวมาใชเ้ป็นจาํนวน 1,078 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบี�ย

ในอตัราอา้งอิง MLR หกัส่วนเพิ�ม เงินกูนี้� มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเริ�มตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมี

กาํหนดชาํระคืนทั�งสิ�น 12 งวด ทุก ๆ สามเดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยบริษทัฯ (ตามที�

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 31.5.2) �ายใตเ้งื�อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมดงักล่าว บริษทัย่อยจะต้องปฏิบัติตาม

เงื�อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆที�กาํหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา 
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เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยอีกแห่งหน�� งไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหน�� งในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ��� งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเบิกเงินกูด้งักล่าวมาใช้เป็นจาํนวน 412 ลา้นบาท 

โดยคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�ใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR หกัส่วนเพิ�มในปีต่อ ๆ ไป เงินกูนี้� มีกาํหนด

ระยะเวลาผ่อนชาํระ เริ�มตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทุก ๆ หน�� งเดือน เป็นระยะเวลา

ทั�งสิ�น 5 ปี เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว 

บริษทัย่อยจะตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆที�กาํหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วน

หนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน��� งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานต้นปี 89,752 65,561 47,701 39,873 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,284 10,265 4,295 4,119 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,241 1,997 931 985 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:     
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,872 6,739 484 1,184 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง      

ขอ้สมมติทางการเงิน  (6,330) 766 (1,824) (806) 
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 1,861 5,556 2,439 2,346 
ผลประโยชนที์�จ่ายในระหวา่งปี (1,483) (1,132) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานปลายปี 102,197 89,752 54,026 47,701 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขาย 5,287 3,779 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 10,238 8,483 5,226 5,104 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 15,525 12,262 5,226 5,104 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น

จาํนวนประมาณ 52 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 36 ลา้นบาท) (2559: จาํนวน 1 ลา้นบาท                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 5 - 24 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี) (2559: 5 - 25 ปี งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 5 ปี) 

สมมติ�านที�สาํค�ัในการประมาณการตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.9 - 3.3 1.8 - 2.7 1.9 1.8 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 5.8 - 9.3 5.3 - 9.8 8.3 9.8 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ  0 - 75 0 - 55 8 0 - 44 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สําค�ัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (2.9) 3.4 (0.6) 0.6 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  3.2 (2.8) 0.6 (0.6) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3.1) 3.3 (0.5) 0.5 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (2.9) 3.1 (0.6) 0.7 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  2.9 (2.7) 0.6 (0.6) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3.0) 3.2 (0.6) 0.6 

 

  



197
35 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน�� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

เป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท ซ�� งในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ราย��้อ����ค่าใช้จ่ายอ��� 

23.1 ราย��้อ��� 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 242,400 180,000 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 65,805 58,679 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 39,131 - - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุสิ�นเปลือง 14,787 13,465 - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซื�อของรางวลั 9,700 4,647 - - 

ดอกเบี�ยรับ 3,436 27,562 143,387 75,594 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,412 15,759 - - 

อื�น� 28,260 26,636 3,633 4,330 

รวมรายไดอื้�น 163,531 146,748 389,420 259,924 

23.2 ค่าใช้จ่ายอ��� 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - 21,576 1,618 2,029 

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงม�ลค่าของสญัญาซื�อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 20,601 - - 

รวมค่าใชจ่้ายอื�น - 42,177 1,618 2,029 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 7,863,580 5,629,636 - - 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน�อื�นของพนกังาน 1,250,816 1,025,353 184,252 190,607 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,102,023 462,988 - - 

ค่าเดินทาง 297,740 230,484 189 2,661 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 263,210 226,286 - - 

ค่าขนส่งสินคา้ 271,934 214,622 - - 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 155,127 124,200 6 40 

ค่าโฆษณา 181,818 100,001 - - 

วสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 270,580 187,333 - - 

ค่าซ่อมบาํรุง 108,290 78,687 - - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน  - 21,576 1,618 2,029 

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ของสญัญาซื�อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 20,601 - - 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร�จรูป (108,624) (128,274) - - 

25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 258,390 283,874 25,777 9,953 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชั�วคราว 2,167 (5,661) (1,038) (1,021) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 260,557 278,213 24,739 8,932 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ��นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวกบัผลกาํไร

(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 319 (2,612) (220) (545) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,061,215 1,683,089 975,768 1,179,913 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.5%, 19%,  

20%, 29.2% 

16.5%, 20%, 

29.2% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 219,261 335,438 195,154 235,983 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26) (75,269) (92,292) - - 

รายไดที้�ไดรั้บยกเวน้ภาษี (13,652) - (170,399) (227,399) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 4,599 3,060 20 360 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (48,097) (3,842) (36) (12) 

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

173,715 

 

35,849 

 

- 

 

- 

รวม 41,296 (57,225) (170,415) (227,051) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุน 260,557 278,213 24,739 8,932 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2560 และปี 2559 จาํนวน 173.7 

ลา้นบาท และ 35.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน��องจาก

บริษทัย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความชัดเจนในการทาํกาํไรในระยะสั� นเพียงพอที�จะนาํผล

แตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 13,209 17,395 - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,205 12,716 5,570 4,306 

ขาดทุนทางภาษี 1,315 - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,000 - - - 

ผลกระทบของอตัราค่าเสื�อมราคา 379 498 - - 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 260 221 - - 

หนี� สินจากสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ - 3,094 - - 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - 62 - - 

รวม 31,368 33,986 5,570 4,306 

�นี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลกระทบของอตัราค่าเสื�อมราคา 152 - - - 

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 7 - 7 - 

ประมาณการส่วนลดรับ - 290 - - 

รวม 159 290 7 - 

รวมสินทรัพย์����นี�สินภาษีเงนิได้                

รอการตดับัญชี - สุทธิ 31,209 33,696 5,563 4,306 

 สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดง�านะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 และ 2559 ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,361 33,696 5,563 4,306 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (152) - - - 

รวมสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินได ้                        

รอการตดับญัชี - สุทธิ 31,209 33,696 5,563 4,306 
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26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ซ�� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบาง

ประการ สิทธิประโยชน�ที�สาํคญัประกอบดว้ย 

รายละเอยีด สิท�ิ�ระ�ย�น�ที�ได้ร�� 

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 2326(4)/2556 59-1062-0-00-1-0 

2. วนัที�ในบตัรส่งเสริม 24 กนัยายน 2556 18 สิงหาคม 2559 

3. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ 

4. สิทธิประโยชน�สาํคญัที�ไดรั้บ   

�.� ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม  

6 ปี 

(สิ�นสุดวนัที� 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  

(สิ�นสุดวนัที� 19 ธนัวาคม 2563)           

(ยกเวน้ภาษีตามจาํนวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม

ซ�� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษี

เงินได ้ตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 

(สิ�นสุดวนัที� 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  

(สิ�นสุดวนัที� 19 ธนัวาคม 2563) 

4.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ - 

4.4 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาขา้สาํหรับเครื�องจกัรก��งหน��งตามที�

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดรั้บ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยจาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขาย 1,149,520 1,129,532 299,613 305,845 1,449,133 1,435,377 

27. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ (พนับาท) 1,245,812 1,489,756 951,029 1,170,981 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.25 1.49 0.95 1.17 
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28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เพื�อวตั�ุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดงันี�  

(1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม 

(2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตั�ุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม�ึ�งวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างปี

ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน  

ขอ้มูลรายได ้กาํไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี�   
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่าย 
บริหารจดัการการจดั

จาํหน่าย     

 เคร��องด��ม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

ใน
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ อ��น� 

รวมส่วน
งานที�

รายงาน 

รายการตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากภายนอก 4,848 - 7,854 202 - 12,904 - 12,904 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5,650 1,449 - 82 - 7,181 (7,181) - 

รายไดท้ั�งสิ�น 10,498 1,449 7,854 284 - 20,085 (7,181) 12,904 

กาํไรจากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน 2,842 428 723 23 

 
- 4,016 49 4,065 

รายไดอ้��น 178 4 42 - 1,334 1,558 (1,394) 164 
ค่าเส��อมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 153 87 21 2 1 264 (1) 263 
ดอกเบี�ยจ่าย 127 - - 27 29 183 (142) 41 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 219 5 13 - 24 261 - 261 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 7,554 3,055 1,005 363 11,992 23,969 (11,449) 12,520 

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ที�ไม่รวมสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชี 1,640 629 (6) 13 1,915 4,191 (1,151) 3,040 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย      

 เคร��องด��ม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร
จดัการการ

จดัจาํหน่าย อ��น� 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการตดั
บญัชี

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากภายนอก 3,350 - 6,577 16 9,943 - 9,943 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5,590 1,435 - - 7,025 (7,025) - 

รายไดท้ั�งสิ�น 8,940 1,435 6,577 16 16,968 (7,025) 9,943 

กาํไรจากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน 2,415 505 614 3 3,537 18 3,555 

รายไดอ้��น 122 2 15 1,395 1,534 (1,387) 147 
ค่าเส��อมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 130 82 15 - 227 (1) 226 
ดอกเบี�ยจ่าย 42 6 - 1 49 (49) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 248 5 17 8 278 - 278 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,601 2,290 914 7,692 16,497 (6,719) 9,778 
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�
ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 1,325 595 34 1,540 3,494 (998) 2,496 
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ข้อมู��ก��ย�ก���ขต�ูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ในประเทศ   

ประเทศไทย 7,854 6,582 

ต่างประเทศ   

ประเทศกมัพชูา 2,489 2,074 

ประเทศจีน 1,019 23 

ประเทศเมียนมาร์ 422 278 

ประเทศเวยีดนาม 356 173 

ประเทศอฟักานิสถาน 257 481 

อื�น � 507 332 

รวม 12,904 9,943 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 61 (2559: ร้อยละ 66) 

และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 39 (2559: ร้อยละ 34) 

 เนื�องจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ขวดและผลิตภ�ั�จ์ากแกว้ และส่วนงานบริหารจดัการการจดั

จาํหน่ายเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน �ึ� งพิจาร�าจากเก��เ์ชิงปริมา�

มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั�งหมดทั�งส่วนงานดาํเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดงันั�น 

สินทรัพยที์�แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมู��ก��ย�ก���ูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ

รายไดร้วมของกิจการ (2559: ไม่มี) 
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29. กองทุนสํารองเลี��ง�ี� 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตาม

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย  และพนกังานจะจ่ายสมทบ

เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยกองทุน

สํารองเลี� ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จาํกดั �ึ� งจด

ทะเบียนแลว้ และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 14.9 

ลา้นบาท (2559: 11.5 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 3.9 ลา้นบาท (2559: 3.4 ลา้นบาท) 

30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษทัฯ     

สําหรับปี 2560     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2559 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผู�ื้อหุ้น                      

เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 600 0.6 

 

พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2560 350 0.4 กนัยายน 2560 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2560  950   

     

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2558 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผู�ื้อหุ้น                      

เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 540 0.5 

 

พฤษภาคม 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 400 0.4 กนัยายน 2559 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  940   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษทัย่อย     

สําหรับปี 2560     

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม��อวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 252 84.0 กนัยายน 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม��อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2560 600(1) 200.0 พฤษภาคม 2561 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2560  852   

     

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                    

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม��อวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 360 120.0 

 

 

กนัยายน 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม��อวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 50 50.0 

 

 

กนัยายน 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม��อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 525(1) 175.0 

 

พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม��อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 40(1) 40.0 

 

พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั                

เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั           

เม��อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 162(1) 36.0 พฤษภาคม 2560 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  1,137   

(1) � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทั�มีเงินปันผลคา้งรับที�แสดงอย�ใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท และ 727 

ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผ��้�อหุ้นภายในวนัที� 31 พฤษภาคม 2561 และ 2560 ตามลาํดบั 
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31. ภาระผูก�นัและ�น��สิน����า��ก�ิ���น 

31.1 ภาระผูก�นั�ก����กบัรา���า��� า��ุน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื�อเครื�องจกัร และพฒันาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บาท 216.2 164.3 1.6 - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 28.1 6.4 - - 

ยโูร 8.1 10.1 - - 

เยน - 16.1 - - 

ปอนดส์เตอริง - 0.6 - - 

31.2 ภาระผูก�นั�ก����กบัสัญญา���า��า�นิน�านและสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ และสัญญา

บริการอื�นๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคต

ทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 128.0 108.8 4.4 0.9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 178.8 228.5 6.8 - 

31.3 สัญญาส�า�ัญกบัก�ิการ����ก��������กนั 

31.3.1 เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อ โดย

ตกลงให ้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่

เพียงผูเ้ดียว สัญญานี� มีระยะเวลา 10 ปี สิ�นสุดวนัที� 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป

ได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบันี� บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 
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31.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน�� ง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน��ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้สี

ใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและร�ปแบบที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั�งนี� สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่

วนัที�ทาํสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดย�่ายใด�่ายหน��ง 

31.3.3 เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน�� ง) ไดท้าํสัญญา

จา้งบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหน�� งเพื�อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษ�์ของสินคา้โดยบริษทัฯ

ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญานี� มีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ��งวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากนี� บริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงที�จะต่ออายุสัญญาฉบบันี� ออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัสิ�นสุดสัญญาในวนัที� 

31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั�งนี�สัญญาฉบบันี� มีผล

บงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

31.3.4 เมื�อวนัที� 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ

การจดัการกบับริษทัย่อยทั�งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 

2557 ��งวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมทั�งสิ�นเดือนละ 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เมื�อวนัที�  17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมเกี�ยวกับการ

เปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 15 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 ��งวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 เมื�อว ันที�  23 มกราคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมเกี� ยวกับการ

เปลี�ยนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่

วนัที� 1 มกราคม 2560 ��งวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญาในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นบริการและการจดัการ

กบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน�� งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกวา่จะมีการบอกเลิก

สัญญาโดย�่ายใด�่ายหน��ง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

31.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน�� ง) ไดท้าํสัญญาให้เช่าพื�นที�และบริการกบับริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยอีกสองแห่งและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัอีกสองแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใตข้อ้ตกลง

ดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการเป็นรายเดือนรวมทั�งสิ�น 1.6 

ลา้นบาทต่อเดือน 
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31.3.6 เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน�� ง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน��ง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธิ�  เพื�อใชเ้ครื�องหมายการคา้ของ

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั สําหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบัใช้

ตั�งแต่ วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถ�งวนัที� 31 มกราคม 2561 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดี

ซีเอม็ จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใชเ้ครื�องหมายการคา้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั�งนี�บริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้

ดงักล่าว 

31.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน��ง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อ กบั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญานี� มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไปได้

ทุกๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดี

ซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ

การส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

31.3.8 เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน�� ง) และบริษัท          

คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน�� ง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั�งผู ้

จดัจาํหน่ายโดยตกลงใหบ้ริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้

ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามที�ระบุไวใ้นสัญญา สัญญา

นี� มีระยะเวลา 9 ปี สิ�นสุดวนัที� 19 ตุลาคม 2568 

31.3.9 เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน��ง) ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาเพื�อรับสิทธิ� ในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในต่างประเทศ

แห่งหน�� ง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย

�่ายใด�่ายหน�� ง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระค่าสิทธิ� ดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 

50 ลา้นบาท นอกจากนี�  บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ� เป็นรายไตรมาสใน

อตัราที�ระบุในสัญญา 

31.3.10 เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน�� ง) ไดท้าํสัญญาให้

เช่าที�ดินกบับริษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน�� ง) สัญญานี� มีระยะเวลา 30 ปี 

สิ�นสุดวนัที� 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทั เอเชีย

แปซิฟิกกลาส จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

  



รายงานประจำาปี 2560 210
48 

31.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

31.4.1 เม��อวนัที� 16 กรกฎาคม 2558 และวนัที� 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้

สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโ�ษ�าประชาสัมพนัธ์ตามเง��อนไขที�ระบุไว้

ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั� งแต่ว ันที�ท ําสัญญาจนถึงว ันที�  31 ธันวาคม 2562 และวนัที�               

31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม

ทั�งสิ�นปีละ 6 ลา้นบาท 

31.4.2 เม��อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) และบริษทัที�

ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหนึ� งได้ทาํสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร

ฟุตบอลแห่งหนึ�งที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช��อและเคร��องหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล 

สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2562 

 เม��อวนัที� 10 มกราคม 2560 บริษทัที�ไม่เกี�ยวข้องกนัดงักล่าวได้ทาํสัญญาเพ��อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัที�เกี�ยวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก

แห่งหนึ�ง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 21 ตุลาคม 2559 

 เม��อวนัที� 27 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยทั�ง 3 แห่งดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสิทธิและ

ค่าสนบัสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเง��อนไขพิเศษเพิ�มระยะเวลาของสัญญาจาก  3 

ปี เป็น 5 ปี สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนบัสนุนเพิ�มเติมทั�งหมดจาํนวน 3 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง อยา่งไรก็ตามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในปีที� 4-5 จะลดลงจากการเป็นคู่คา้หลกั 

(Principal Partner) มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกั (Global Sponsorship) 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง 
มีภาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดังกล่าวเป็นจาํนวน 5 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง และ 12 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามลาํดบั (2559: เฉพาะบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั               

จาํนวน 8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) 

31.4.3 เม��อวนัที� 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาร่วม

สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ� งที�จดัตั� งขึ� นตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช��อและ
เคร��องหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่

วนัที� 1 มิถุนายน2559 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที�จะต้องจ่ายค่า

สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง��อนไขที�ระบุในสัญญา 
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31.4.4 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่ง

หนึ� ง) ได้ทาํสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้

ชื�อและเครื�องหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) เพื�อเป็นชื�อ

ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื�อและ
เครื�องหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั�งแต่ฤดูกาล ����/����  - ฤดูกาล 2019/2020) 

โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเงื�อนไขและขอ้ตกลง

ที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัที� 
31 พฤษภาคม 2563 

31.5 ������������� 

31.5.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและ

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่ง

หนึ�ง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง) ในวงเงินร่วมกนัเป็นจาํนวน 

1,100 ลา้นบาท (2559: 1,100 ลา้นบาท) 

31.5.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯคํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 

31.5.3 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 43.2 ลา้นบาท (2559: 25.2 ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบั

ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื�อคํ�าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื�นภาษีสรรพสามิต (เฉพาะของบริษทั: ไม่มี (2559: 2.4 ลา้นบาท 

เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า)) 
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32. ล�าด���������มูลค่ายุติธรรม 

 � วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้          

 ตราสารหนี�  - - 7.1 604.3 - - 7.1 604.3 

�ิ��ร��ย����เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - - - 186.2 181.7 186.2 181.7 

�����ิ����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

 ตราสารอนุพนัธ์          

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - 15.5 - - - 15.5 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้          

 ตราสารหนี�  - - 7.1 604.3 - - 7.1 604.3 

33. เคร����ม���า��ารเ�ิ� 

33.1 ��ย�าย�าร�ริ�ารความเ���ย� 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที�นิยามอยูใ่นมาตร�านการบญัชีฉบบัที� 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินลงทุน เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีน�ยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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���������������������������� 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที� เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การค้า ลูกหนี� อื�น และ               

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบาย

และวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น และเงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 �������������������������� 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน        

เงินลงทุนชั�วคราว เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที��ึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�             

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย    

 คงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 117 30 147 0.01 - 0.38 

เงินลงทุนชั�วคราว - - 7 7 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 960 960 - 

 
- 117 997 1,114  

�น��สินทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 845 - - 845 1.7 - 2.3 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 1,897 1,897 - 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

57 - - 57 5.0 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 2,490 - 2,490 MLR หกัส่วนเพิ�ม 

 
902 2,490 1,897 5,289  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย    

 คงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 522 222 1 745 0.01  - 1.40 

เงินลงทุนชั�วคราว - - 604 604 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 562 562 - 

 
522 222 1,167 1,911  

�น��สินทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 750 - - 750 2.7 - 2.8 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 1,365 1,365 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 250 - 250 MLR หกัส่วนเพิ�ม 

 
750 250 1,365 2,365  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย    

 คงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 13 2 15 0.1 - 0.4 

เงินลงทุนชั�วคราว - - 7 7 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 59 59 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

3,769 - - 3,769 3.5 - 5.0 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

- 

 

- 

 

600 

 

600 

 

- 

 3,769 13 668 4,450  

�น��สินทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 735 - - 735 1.7 - 2.3 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 53 53 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,000 - 1,000 MLR หกัส่วนเพิ�ม 

 735 1,000 53 1,788  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย    

 คงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420 8 1 429 0.4  - 1.4 

เงินลงทุนชั�วคราว - - 604 604 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 43 43 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

3,268 - - 3,268 2.1 - 3.5 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการที�                         

เกี�ยวขอ้งกนั 

- 

 

- 

 

727 

 

727 

 

- 

 3,688 8 1,375 5,071  

�น��สินทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 750 - - 750 2.7 - 2.8 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 76 76 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 250 - 250 MLR หกัส่วนเพิ�ม 

 750 250 76 1,076  

���������������������������� 

บริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้และบริการเป็น

เงินตราต่างประเทศ และบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งส่วน

ใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดงันี�  

 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน                                             

สกุลเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หนี� สิน    

ทางการเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หนี� สิน    

ทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 1.2 - - 32.5146 32.8472 

ยโูร 3.6 3.8 1.2 - 38.6607 39.3938 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.2 1.4 2.5 - 43.5198 44.4531 

เยน - 4.7 - - 0.2860 0.2936 

เหรียญฮ่องกง - 0.4 - - 4.1421 4.2184 
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 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน                                             

สกุลเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หนี� สิน    

ทางการเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หนี� สิน    

ทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน�� งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.2 - 0.3 35.6588 36.0025 

ยโูร 0.3 0.1 - - 37.3791 38.1362 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี�  

งบการเงินรวม 

   อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

ปอนดส์เตอร์ลิง 2 - 51.8010 - 23 มกราคม 2560 

33.2 มูลค่ายุต�ธรรม�อ��คร��อ�ม�อ�า��าร���น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณ�ด์งันี�  

ก) สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง

รับ เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินและผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ข)  เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ตราสารหนี�แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที�จ่ายดอกเบี� ยในอตัราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี� ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี�  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 

 ขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์  

    สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15 
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34. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซึ� งโครงสร้างทุนที�

เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย           

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.79:1 (2559: 0.38:1) และเฉพาะ

บริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.31:1 (2559: 0.19:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

35.1 เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) มีมติอนุมติัให้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัที�ยงัเรียกชาํระไม่เต็มมูลค่าจาํนวน 

6,990,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

- เรียกชาํระครั� งที� 2 จาํนวน 120.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 17.17 บาท โดยมีกาํหนดให้ชาํระ

�ายในวนัที� 12 มกราคม 2561 

- เรียกชาํระครั� งที� 3 (ครั� งสุดทา้ย) จาํนวน 159.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 22.83 บาท โดยมี

กาํหนดใหช้าํระ�ายในวนัที� 10 เมษายน 2561 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บชาํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระเพิ�มเติมครั� งที� 2 เรียบร้อยแลว้เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2561  

35.2 เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยโูร) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระ

ค่าหุน้เพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2561 

35.3 เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) 

จาํกดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ลา้นยูโร เป็น 62.3 ลา้นยูโร 

(เพิ�มขึ�น 45.4 ลา้นยูโรหรือ 40.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั อินเตอร์                  

คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) โดยดาํเนินการดงันี�  

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวน 22.0 ล้านยูโร 

หรือประมาณ 19.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง อยา่งไรก็ตาม บริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) 

ในฐานะผูถื้อหุ้นอีก�่ายหนึ�งของ CVHLUX แสดงความประสงคข์อสละสิทธิ� การซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุน้ของตนเองครั� งนี�ทั�งจาํนวน โดยเมื�อวนัที� 8 มกราคม 2561 CHHK 

ไดเ้ขา้ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ CVHLUX จาํนวน 22.0 ลา้นยโูร หรือประมาณ 19.5 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง และไดช้าํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน 



รายงานประจำาปี 2560 218
56 

2. แปลงหนี� สินจากเงินกูย้ืมจาก บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) และ บริษทั อินเตอร์ 

คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็นทุน เป็นจาํนวน 23.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 20.8 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2561 

ผลจากการเพิ�มทุนดงักล่าว ทาํให ้CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CVHLUX เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 

84.3 ซึ� งมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ส่วนเกินทุนจากเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (368,686) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 368,686 

35.4 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด จาํกดั (ICUK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 34.0 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 

(เพิ�มขึ�น 19.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการ

เพิ�มทุนแลว้เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2561 

 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 19.5 ล้าน

ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนแล้วจาํนวน 12.5 

ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 12 มกราคม 2561 สําหรับส่วนที�เหลือจาํนวน 7.0 ล้านล้าน

ปอนดส์เตอร์ลิง CVHLUX จะชาํระภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

35.5 เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัต่อไปนี�  

1. อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอื�นในจาํนวน

เทียบเท่ากนั อยา่งไรก็ตามตาม การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในเดือนเมษายน 2561 

2. อนุมติัให้ยกเลิกการจดัตั�งบริษทัย่อยในประเท�ไทยเพื�อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ตามที�กล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.5.4 เนื�องจากคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัไม่

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ ในปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2561 

CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
393, 393 Building, 7 - 10th floor, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500

Telephone. 0 2636 6111 Fax 0 2636 7952 www.carabaogroup.com



CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
393, 393 Building, 7 - 10th floor, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500

Telephone. 0 2636 6111 Fax 0 2636 7952 www.carabaogroup.com


