


สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

พันธกิจ

1.	พัฒนาบุคลากรให ้มีทัศนคติที่ด	ี
พร้อมท่ีจะเรียนรู้	สร้างสรรค์	 และมี
ความรับผิดชอบ

2.	มี ร ะ บบงานที่ ก ร ะ ชั บ 	 รั ดกุ มมี
มาตรฐานสากล

3.	 มีการบริหารงานท่ีมีเป้าหมายและ
หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
มีโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม	
มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย

4.	ใช ้ เทคโนโลยีในการผลิต	 บริหาร
จัดการ	พัฒนาและสร้างธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืน

5.	ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน	 และได้รับ
ความนิยมทั่วโลก

6.	เป็นแบรนด์ท่ีมีคุณค่า	ทันสมัย	 และ
ประสบความส�าาเร็จในระดับโลก

7.	มภีาพลกัษณ์เป็นองค์กรระดบัโลกที่
ทันสมัย	มีธรรมาภิบาลและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายระยะยาว

1.	เป้าหมายในปี	พ.ศ.	 2563	บริษัทฯ 
มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นอนัดับ	1	ในตลาด
ภายในประเทศด้วยส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ	35

2.	การผลักดันยอดขายให้ติดอันดับ 
3	อันดับแรกในตลาดต่างประเทศ	
(ประเทศที่ก�าหนดเป็นเป้าหมาย)

3. ขยายตลาดไปยงัทกุทวีป	และสร้างความ 
แตกต่างจากคู่แข่งด้วยนวัตกรรม 
ด้านการผลิต	การตลาด	 และการ
บริหาร

วิสัยทัศน์
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สารจากประธานกรรมการ
 

	 ในปี	2561	เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ	4.1	ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ	6	ปี	โดยมีการบริโภคภาคเอกชน
และการลงทนุเป็นกลไกขบัเคล่ือนหลกั	ทัง้น้ี	ผลประกอบการของบรษิทัฯ	ส�าหรบัรอบปีบญัชส้ิีนสดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	
มีพัฒนาการเติบโตต่อเน่ืองท้ังธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีรายได้จากการขายรวมจ�านวน	14,463	ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น	1,558	ล้านบาท	หรือเท่ากับร้อยละ	12.1	และมีก�าไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	1,159	ล้านบาท	
	 จากที่ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศติดลบอย่างต่อเนื่องในช่วงปี	2559-2560	ในปี	2561	ก็ได้กลับมาขยาย
ตัวอีกร้อยละ	0.2	ประกอบกับการคาดการณ์ในปี	2562	 เศรษฐกิจไทยโดยรวมจะขยายตัวอีกร้อยละ	3.5-4.5	จึงน่าจะเป็น
สัญญาณที่ดีส�าหรับบรษิทัฯ	ในการเพิ่มยอดขายในประเทศในปีต่อไป
	 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศบรษัิทฯ	ยงัค�านึงถงึการมุง่มัน่สร้างแบรนด์	“Carabao”	ให้เป็นท่ีรูจ้กัท่ัวโลก	ผ่านการสือ่สารใน	
Football	Platform	อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้โดยการจดัการแข่งขนัฟตุบอล	EFL	ภายใต้ชือ่	“Carabao	Cup”	ซึง่ถ่ายทอดสดแพร่ภาพ
ไปทั่วโลก	และ	การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล	Chelsea	ส่งผลให้แบรนด์	“Carabao”	เป็นที่รู้จักและช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดไปยังคู่ค้าใหม่ๆ	ในต่างประเทศ
	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ได้เดินตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งมั่นที่จะน�าพาองค์กรให้ก้าวสู่เวทีโลก	ภายใต ้
วสิยัทศัน์	“สนิค้าระดบัโลก	แบรนด์ระดบัโลก”	“	World	class	Product	World,	class	Brand”	และเพ่ือจะไปสูเ่ป้าหมายในการผลติ
สินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก	เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกทั่วโลก	บรษิทัฯ	จึงได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตครบวงจรที่
อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยมีโรงงานผลิตขวดแก้ว	(APG)	และโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	(ACM)	เพื่อป้อน
วัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	(CBD)	ในการนี้บรษิทัฯ	ได้วางระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี	และเครื่องจักร
ที่ทันสมัย	ประกอบกับการบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกข้ันตอน	ซึ่งโรงงานทั้งหมดของเราเป็นโรงงานที่ทันสมัย
ทีส่ดุแห่งหน่ึงในภมูภิาคนี	้และในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ	ยงัค�านงึถงึการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื	จงึมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร
ขององค์กรให้มีคุณภาพและเป็นองค์กรทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป	
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ	 ท่านผู้ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนและ
ไว้วางใจ	 รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	
ภายใตห้ลกัจรยิธรรม	และแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีทัง้นี	้ขอให้ทกุๆท่านและครอบครัวประสบแตค่วามสขุ	และความ
ส�าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

เสถียร	เศรษฐสิทธิ์	
ประธานกรรมการ	
บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�าากัด	(มหาชน)	
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คณะกรรมการบริษัท

1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท

2 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
รองประธานกรรมการบริษัท

3 นายยืนยง โอภากุล 
กรรมการบริษัท

4 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริษัท

5 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

1 นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

2 นายสัญชัย จุลมนต์
กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

3 นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

4 พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
กรรมการบริษัท	(กรรมการอิสระ)

รายละเอียดข้อมูลกรรมการ	หน้า	70
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
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2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายยืนยง โอภากุล
กรรมการบริษัท
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5.  นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
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7. นายสัญชัย จุลมนต์ 
กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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8. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

9. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี 
กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริหาร

1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร

2 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริหาร

3 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
กรรมการบริหาร

4 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริหาร

5 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
กรรมการบริหาร

6 นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริหาร
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1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสัญชัย จุลมนต์
กรรมการตรวจสอบ

3. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

3. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ

3. นายยืนยง โอภากุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

7. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร
รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานผลิตและโรงงาน

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการค้าต่างประเทศ

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	(CFO)
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	 ในปี	2561	รายได้จากการขายจ�านวน	14,463	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,558	ล้านบาทหรือร้อยละ	12.1	จากความส�าเร็จในการขับเคลื่อนขนาด
ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิส�าหรับปีจ�านวน	960	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	160	ล้านบาทหรือร้อยละ	19.9	
โดยในจ�านวนนีเ้ป็นก�าไรสทุธิในส่วนผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ	จ�านวน	1,159	ล้านบาท	ลดลง	87	ล้านบาทหรอืร้อยละ	7.0	สาเหตหุลกัเกดิจาก	ICUK	มผีลขาดทนุ
จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ	รับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น	ตามล�าดับ

(825)

(175)

(1,123)

กำไรก�อนค�าใช�จ�ายดอกเบี้ย ภาษี ค�าเสื่อมราคา และค�าตัดจำหน�าย (EBITDA) (ล�านบาท)

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Non - ICUK Group ICUK Group Consolidation

1,913

1,372

1,8992,088 2,197
3,022

บทสรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

	 ในปี	 2561	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ	 4.1	 สอดคล้องกับการบริโภคภาค
เอกชนและการลงทุนในภาพรวมที่ขยายตัวในอัตราเร่งต่อเนื่องทุกไตรมาสและส่งผลให้ตลอดท้ังปี
ขยายตัวในอัตราร้อยละ	4.6	และร้อยละ	3.8	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ	6	ปี	
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี	2562	 จะขยายตัวในอัตราร้อยละ	3.5	-	4.5	 จากหลายปัจจัยสนับสนุน	
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีตามการปรับตัวขึ้นของ
ฐานรายได้และการจ้างงานและการลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีข้ึนต่อเน่ืองและการเร่งเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ	อ้างอิงข้อมูลส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
	 ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศปี	2561	ขยายตัวเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ	0.2	
อ้างอิงข้อมูลส�ารวจตลาดของ	 บริษัท	 เดอะนีลเส็นคอมปะนี	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ขับเคลื่อนโดย
สินค้าจ�านวนหนึ่งที่ถูกจัดประเภทเป็นเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและมีบทบาทมากขึ้นจากการขยายตัว
ในอัตราที่สูงกว่าภาพรวมของตลาด	 สินค้ากลุ่มนี้เน้นสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์	 ผสม
ผสานกับการเติมส่วนผสมที่ให้คุณสมบัติเฉพาะอื่น	อาทิเช่น	ผลไม้สกัดและสมุนไพรต่างๆ	ให้เป็น
ที่สนใจบนกระแสการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่
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	 กลุม่บรษิทัฯ	 เผชญิกบัสภาพการแข่งขนัทีท่้าทายมาตลอด	 เป็น
สาเหตใุห้ตระหนักถงึแรงกดดนัจากคูแ่ข่งขนัทางตรงทีม่คีณุลกัษณะสนิค้า
และกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายคล้ายคลงึกนั	และจากคูแ่ข่งขนัทางอ้อมทีน่�าเสนอ
เครื่องดื่มทางเลือกในรูปแบบต่างๆ	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคา
ขายต่อหน่วยบรรจสุงูกว่าและก�าหนดกลุม่ผู้บรโิภคเป้าหมายหลกัทีแ่ตกต่าง	
เมือ่เปรียบเทยีบกบัเครือ่งด่ืมบ�ารงุก�าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว
แดง	 โดยในปี	 2561	 กลุม่บรษิทัฯ	 ออกวางจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
กล่ินกรีนแอปเป้ิลแบบบรรจุกระป๋องประเภทอดัก๊าซเป็นครัง้แรก	 พร้อมกับ
การเป็นหนึง่ในผู้สนบัสนุนถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟตุบอลโลกรอบสุดท้าย	
เพือ่ขยายฐานไปสูก่ลุม่ผูบ้รโิภคคนรุน่ใหม่และยกระดบัภาพลกัษณ์ให้ดทูนั
สมยัในประเทศ	 นอกจากนี	้ กลุม่บรษิทัฯ	 ยงัมแีผนทีจ่ะพฒันาและออกวาง
จ�าหน่ายสนิค้าใหม่เพ่ิมเตมิภายใต้เครือ่งหมายการค้า	 “คาราบาว”	 เพือ่สร้าง
รากฐานให้ธุรกจิในประเทศขยายตวัต่อไปในอนาคต
	 ธุรกจิในประเทศมุง่เน้นให้เกดิการสอดประสานระหว่างระบบงาน 
ส่งเสริมการขายการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน ์
และออฟไลน์	การจดักจิกรรมการตลาดภาคสนามโดยตรงกับกลุ่มลูกค้า 
แบบเฉพาะเจาะจง	และการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าท้ังในระดับค้าส่งและ 
ค้าปลีกส�าหรับแต่ละจังหวัด	ด้วยบุคลากรปฏบิตักิารภาคสนามและหน่วย 
รถเงินสดทีมี่อยู่รวมกนัมากกว่า	1,500	คน	ครอบคลมุพืน้ทีก่ารค้าส�าคญัทัว่ 
ประเทศ	 ในขณะท่ีธุรกิจต่างประเทศอยู่ภายใต้การด�าเนินงานเชิงรุกโดย 
ก�าหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าและให้การสนับสนุนด้านกิจกรรม 
การตลาดและส่งเสริมการขายที่จ�าเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และ 
การรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวที่มีจุดแข็ง 
จากภาพลักษณ์การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลชั้นน�า 
ระดับโลกเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด	เพ่ือประโยชน์ในการขยาย 
กลุ่มผู้บริโภคและเครือข่ายร้านค้าในแต่ละประเทศ	 ไม่จ�ากัดเฉพาะตลาด 
ส่งออกหลักเดิมแต่ยังหมายรวมถึงตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพการ 
เติบโตในอนาคตอย่างเป็นระบบ	นโยบายขายและการตลาดดังกล่าวถูก 
ก�าหนดบนหลักคิดที่เปลี่ยนค�าจ�ากัดความของพื้นที่วางสินค้า ณ จุดขาย 
มาเป็นเครือข่ายร้านค้าที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ 
สูงสุดอันพงึมร่ีวมกนัระหว่างกลุม่บรษิทัฯ และพนัธมติรทางธรุกจิในระยะยาว 

	 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	 ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมาย	 
การค้าของตนเองส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ	 โดย 
เฉพาะเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่มีแนวโน้มการสร้างก�าไรขั้นต้นในอัตรา 
ที่ดีขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสตลอดทั้งปี	 ส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุน 
จัดซื้อวัตถุดิบและหีบห่อรายการท่ีส�าคัญปรับตัวลง	 ประกอบกับ 
การมเีครือ่งจกัร	อปุกรณ์และระบบสนบัสนนุที่ใช้เทคโนโลยีทนัสมยั	ท�าเล 
ท่ีตั้งเดียวกันในลักษณะกลุ ่มอุตสาหกรรมเช่ือมโยงต้ังแต่กิจกรรม 
ต้นน�้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรง 
บรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป	 ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อม 
ที่ลดการพึ่งพิงการจัดหาขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคล 
ภายนอกตลอดจนเอื้ออ�านวยต่อการบริหารจัดการลดต้นทุนผลิตและ 
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดในภาพรวม	โดยในปี 2561 โรงงาน 
แห่งใหม่เหล่านี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเข้าสู ่การประกอบธุรกิจ 
เชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว
	 ICUK	สามารถบริหารจัดการจนท�าให้เกิดการขยายตัวของ 
ระบบเครือข่ายร้านค้าสมัยใหม่และช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นอย่าง 
ต่อเน่ืองก็ดีอีกท้ังด�าเนินการพัฒนาและออกวางจ�าหน่ายสินค้าใหม่เพื่อ 
สร้างความแตกต่างและขยายกลุ่มผู้บริโภคก็ดี	 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น 
จากปริมาณขายในประเทศอังกฤษที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ	9	 แสน 
กระป๋องต่อเดือนในปี	2561	จากปีก่อนหน้าท่ีประมาณ	6	แสนกระป๋อง 
ต่อเดือน	อย่างไรก็ตาม	 ฐานธุรกิจที่ยังมีขนาดเล็ก	ประกอบกับสภาพ 
การแข่งขันท่ีรุนแรงเป็นเหตุให้ผลการด�าเนินงานของ	ICUK	อยู่ภายใต้ 
แรงกดดันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงมีนโยบายให้	ICUK	 
บริหารอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้และเหมาะสมตาม 
สภาพอุตสาหกรรม	กล่าวคือ	ก�าหนดให้	ICUK	เน้นสร้างรายได้จากการ 
ขายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ที่มีเครือข่ายและฐานลูกค้าขนาดใหญ่	(Grocery 
Chain	Store)	ซึ่งมีราคาขายสุทธิเฉลี่ยเป็นปกติของธุรกิจในระดับที่สูง 
กว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าประเภทอื่น	ควบคู่ไปกับมาตรการลดต้นทุนและ 
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ	ให้เป็นผลส�าเร็จ	กลุ่มบริษัทฯ	เชื่อว่านโยบายดัง 
กล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้	ICUK	มีผลการด�าเนินงานปรับตัวดีขึ้น 
ในปี	2562	และต่อไปในระยะยาว

เปรียบเทียบอัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 2558 2559 2560 2561

เศรษฐกิจไทย 2.9 3.2 4.0 4.1

การบริโภคภาคเอกชน 2.2 3.1 3.0 4.6

ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง 1.0 (3.1) (2.7) 0.2
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

'2561'2560'2559'2558'2557'2561'2560'2559'2558'2557

รายได�รวม (ล�านบาท)

CAGR 2557 - 2561

17.8%

กําไรขั้นต�น (ล�านบาท)

CAGR 2557 - 2561

16.7%

'2561'2560'2559'2558'2557

'2561'2560'2559'2558'2557

กําไรสุทธ� (ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ) (ล�านบาท)

CAGR 2557 - 2561

6.1%
'2561'2560'2559'2558'2557

'2561'2560'2559'2558'2557

สัดส�วนรายได�จากการขาย (%)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น
และอัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม (%)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม (ROA)

71.9%

28.2%

11.4% 13.4%
7.2% 7.2%

20.9%
16.4%

20.3%
16.4% 17.4%

70.6% 66.2% 60.9% 55.0%

28.1% 29.4% 33.8% 39.1% 45.0%

7,575

913

7,064 7,361

9,778

12,520

14,320

6,955

1,035 1,028

2,679

5,515

1,256

1,490

1,246
1,159

2,510
2,860

3,555

4,065

4,649

7,874

10,090

13,068

14,597

รายได�จากการขายในประเทศ
รายได�จากการขายต�างประเทศ

สินทรัพย�รวม และหนี้สินรวม (ล�านบาท)
สินทรัพย�รวม (Total Assets)
หนี้สินรวม (Total Liabilities)
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่จัดตั้งอยู่ในประเทศและต่าง

ประเทศ	 โดยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ	(1)	 การผลิต	 การตลาด	 ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงและคาราบาว	 เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ภายใต้

เครื่องหมายการค้าคาราบาว	สปอร์ตและเครื่องด่ืมอ่ืนภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว	 ได้แก่	

น�้าดื่ม	 กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงทรีอินวัน	 และกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่ม	 ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ	รวมถงึ	(2)	การรบัจ้างจดัจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภคในกลุม่อาหาร	ไม่ใช่อาหารและอืน่ๆ	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 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	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ณ	สิ้นปี	2561

รายละเอียดบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด (“CBD”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิต	การตลาด	ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้า

คาราบาวแดงและคาราบาว	รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว	สปอร์ต

และเครื่องดื่มอื่นที่กลุ่มบริษัทฯ	จะด�าเนินการผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายในอนาคต

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 393	อาคาร	393	สีลม	ชั้นที่	7-10	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

เลขทะเบียนบริษัท	 0105544081165

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 300,000,000	บาท	ณ	สิ้นปี	2561

จ�านวนหุ้น 3,000,000	หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	CBG 2,999,990	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ	99.99
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2. บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำากัด (“DCM”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่ายในประเทศส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	

ด�าเนนิการผลติภายใต้เครือ่งหมายการค้าของตนเอง	(Branded	products	by	our	own	manufacture)	

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว	

(Branded	products	by	3rd	party	manufacture)	และผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคล

ภายนอก	(3rd	party	products	for	distribution)	โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ส�าคัญประกอบไปด้วย

ร้านค้าดัง้เดมิทัง้ในส่วนของการกระจายผ่านตวัแทน	(Multi-tiered	agent)	และการกระจายผ่านศนูย์

กระจายสนิค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง	(Cash	van)		ตลอดจนร้านค้าสมยัใหม่	(Modern	trade)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 393	อาคาร	393	สีลม	ชั้นที่	7-10	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

เลขทะเบียนบริษัท	 0105555092457

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000	บาท	ณ	สิ้นปี	2561

จ�านวนหุ้น 1,000,000	หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	CBG 999,980	หุ้น	

สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	99.99

3. บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำากัด (“APG”)

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่อง

ดื่มอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 393	อาคาร	393	สีลม	ชั้นที่	7-10	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

เลขทะเบียนบริษัท	 0105548125787

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 1,300,000,000	บาท	ณ	สิ้นปี	2561

จ�านวนหุ้น	 13,000,000	หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	CBG	 12,999,980	หุ้น	

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ	99.99
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4. บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (“ACM”)

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังและ 

เครื่องดื่มอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 393	อาคาร	393	สีลม	ชั้นที่	7-10	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

เลขทะเบียนบริษัท 0105560097232

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 700,000,000	บาท	ณ	สิ้นปี	2561

จ�านวนหุ้น	 7,000,000	หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย	CBG 5,180,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ	74.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ	 เปลี่ยนชื่อจากบริษัท	เอเชียแปซิฟิกแคน	จ�ากัด	ในเดือนธันวาคม	2560

5. INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”)

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจการตลาด	 ขายและจัดจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 ภายใต ้

เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 Aquis	House,	Level	1,	49-51	Blagrave	Street,	Reading,	Berkshire,	RG1	1PL,	United	Kingdom

เลขทะเบียนบริษัท	 09557445

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 54,600,000	ปอนด์	ณ	สิ้นปี	2561

สัดส่วนการถือหุ้น	 CVHLUX	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ	 เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่	74,600,000	ปอนด์ในเดือนมกราคม	2562	ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2561

6. CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”)

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นต่างประเทศ	(Overseas	Holding	Company)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ LEVEL	54,	HOPEWELL	CENTRE,	183	QUEEN’S	ROAD	EAST,	HONG	KONG

เลขทะเบียนบริษัท	 2423613

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 60,486,643	เหรียญสหรัฐ	ณ	สิ้นปี	2561

สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ	 เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่	78,374,443	เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม	2562	ตามที่ได้รับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2561
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7. CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À.R.L. (“CVHLUX”)

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธรุกจิโดยการลงทนุถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ต่างประเทศ	(Overseas	Holding	Company)	ซ่ึงเป็น

บริษัทร่วมทุนระหว่าง	CHHK,	Intercarabao	Private	Limited	(“ICSG”)	พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติ

สงิคโปร์ที่ไม่มคีวามเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ	และ	Northend	Investment	Limited	(“NIHK”)	ซึง่เป็นบรษิทั

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย	

(Beneficial	Owner)	คือนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	84.31	ร้อยละ	6.05	

และร้อยละ	9.64	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว	ตามล�าดับ	ณ	สิ้นปี	2561

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 68-70	Boulevard	de	la	Petrusse,	L-2320	Luxembourg,	Grand	Duchy	of	Luxembourg

เลขทะเบียนบริษัท	 B20952

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 62,308,565	ยูโร	ณ	สิ้นปี	2561	

สัดส่วนการถือหุ้น	 CHHK	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	84.31

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ	 CHHK	มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	51.0	มาอยู่ที่ร้อยละ	84.3	ผ่านการเข้าท�ารายการ

ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศในเดือนมกราคม	2561	

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

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 LEVEL	54,	HOPEWELL	CENTRE,	183	QUEEN’S	ROAD	EAST,	HONG	KONG

เลขทะเบียนบริษัท	 2448031

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	 50,000	เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100.00

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4,	6,	7	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	02	009	9999

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด
193/136-137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	02	264	9090	

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	จ�ากัด
990	อาคารอับดุลราฮิม	ชั้นที่	5	และชั้น	21-25	ถนนพระราม	4	แขวง
สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์	 02	636	2000

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
ส�านักงานใหญ่	 เลขที่	 333	 ถนนสีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	
10500
โทรศัพท์	02	230	1478	(นายทะเบียนหุ้นกู้)
โทรศัพท์	02	230	1894	(ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

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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CARABAO 
CUP
มิถุนายน 2560 
สนับสนุนการแขงขัน 
EFL และตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน CARABAO 
CUP

CARABAO
2560 วางตลาดที่
ประเทศจีน

14 15
CARABAO CAN
มิถุนายน 2561 
วางตลาด CARABAO  
GREEN APPLE (CAN) 
ในประเทศไทย

16

จัดต้ัง DCM
ตั้งบริษัท ตะวันแดง 
ดีซีเอ็ม เปน บริษัท
จัดจําหน�ายสินคา

4

จัดต้ัง 
APG
ตั้งบริษัท เอพีจี 
ผลติและจดัจาํหน�าย
ขวดแกว

5

CHELSEA OFFICIAL 
PARTNER
2559 เปนผูสนับสนุน PRINCIPAL 
PARTNER ทีมฟุตบอล CHELSEA

10

จัดต้ัง ACM
มีนาคม 2560 ตั้ง
บริษัทผลิตกระปอง
อลูมิเน�ยม โดยรวม
ทุนกับ SHOWA 
DENKO Group

13

CBG ร่วมทุน 
ICUK
2559 วางตลาด 
เครื่องดื่มบํารุงกําลังชนิด
อัดกาซที่อังกฤษ

9

เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่
เครื่องดื่มเกลือแร 
Start Plus
วางตลาด ในป 2557
เปลี่ยนชื่อเปน 
Carabao Sport
ในป 2561

6

เข้าสู่ตลาด 
หลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2557 
คาราบาวกรุปเขาสู 
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

7

นํ้าด่ืม
คาราบาว
วางตลาดนํ้าดื่ม 
คาราบาว

12

เร่ิมวาง
ตลาด
ตุลาคม 2545 
คาราบาวแดง
วางตลาดครั้งแรก
ในประเทศไทย

ส่งออก
เริ�มสงออกตาง
ประเทศ 15 
ประเทศ

1

ผู้ท้าชิงเบอร์ 1
18 เดือนตอมา 
ขึ้นเปนผูทาชิงอันดับ 1 
ในตลาดเครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง

2 3

เปิดตัว
ศูนย์กระจายสินค้า
และหน่วยรถเงินสด
2558 เปดตัวศูนยกระจายสินคา
และหน�วยรถเงินสด เปาหมาย
ครอบคลุม 300,000 รานคา
ทั�วประเทศ

8

กาแฟ
คาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟ
กระปองและ 3 in 1

11
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CARABAO 
CUP
มิถุนายน 2560 
สนับสนุนการแขงขัน 
EFL และตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน CARABAO 
CUP

CARABAO
2560 วางตลาดที่
ประเทศจีน

14 15
CARABAO CAN
มิถุนายน 2561 
วางตลาด CARABAO  
GREEN APPLE (CAN) 
ในประเทศไทย

16

จัดต้ัง DCM
ตั้งบริษัท ตะวันแดง 
ดีซีเอ็ม เปน บริษัท
จัดจําหน�ายสินคา

4

จัดต้ัง 
APG
ตั้งบริษัท เอพีจี 
ผลติและจดัจาํหน�าย
ขวดแกว

5

CHELSEA OFFICIAL 
PARTNER
2559 เปนผูสนับสนุน PRINCIPAL 
PARTNER ทีมฟุตบอล CHELSEA

10

จัดต้ัง ACM
มีนาคม 2560 ตั้ง
บริษัทผลิตกระปอง
อลูมิเน�ยม โดยรวม
ทุนกับ SHOWA 
DENKO Group

13

CBG ร่วมทุน 
ICUK
2559 วางตลาด 
เครื่องดื่มบํารุงกําลังชนิด
อัดกาซที่อังกฤษ

9

เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่
เครื่องดื่มเกลือแร 
Start Plus
วางตลาด ในป 2557
เปลี่ยนชื่อเปน 
Carabao Sport
ในป 2561

6

เข้าสู่ตลาด 
หลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2557 
คาราบาวกรุปเขาสู 
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

7

นํ้าด่ืม
คาราบาว
วางตลาดนํ้าดื่ม 
คาราบาว

12

เร่ิมวาง
ตลาด
ตุลาคม 2545 
คาราบาวแดง
วางตลาดครั้งแรก
ในประเทศไทย

ส่งออก
เริ�มสงออกตาง
ประเทศ 15 
ประเทศ

1

ผู้ท้าชิงเบอร์ 1
18 เดือนตอมา 
ขึ้นเปนผูทาชิงอันดับ 1 
ในตลาดเครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง

2 3

เปิดตัว
ศูนย์กระจายสินค้า
และหน่วยรถเงินสด
2558 เปดตัวศูนยกระจายสินคา
และหน�วยรถเงินสด เปาหมาย
ครอบคลุม 300,000 รานคา
ทั�วประเทศ

8

กาแฟ
คาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟ
กระปองและ 3 in 1

11
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2545
ผลิตคาราบาวแดง	ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบล
บางเพรียง	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัด
สมุทรปราการ	เปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์	ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด
ทั้งสิ้น	275	ล้านขวดต่อปี

2555
จดทะเบียนจัดตั้ง	DCM

2556
ขยายก�าลังการผลิต
จากเดิม	548	ล้านขวดต่อปี	
ในปี	2546	เป็น	850	ล้านขวดต่อปี

2557
โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ	APG	
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	โดยมีก�าลัง
การผลิตสูงสุด	650	ล้านขวดต่อปี

2558
ได้เซ็นสัญญาเป็น	1	ใน	3	พันธมิตรหลักของสโมสรฟุตบอลเชลซี	เป็นระยะเวลา	3	
ฤดูกาลแข่งขัน	เริ่มตั้งแต่ปี	2559	ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ของบริษัท	เป็นที่
รู้จักทั่วโลก

2558
ได้รับรางวัล	Best	Equity	Deal	of	The	
Year	in	Southeast	Asia	จาก	the	8th 
Annual	Alpha	Southeast	Asia	Deal	
and	Solution	Awards	2014

2558
ณ	สิ้นปี	2558	ได้เริ่มจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสด
ของตัวเอง

2557
เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทย	
ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 
“สตาร์ท	พลัส”

26 ANNUAL REPORT 2018 CARABAO GROUP PCL.



2559
ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสด	ณ	สิ้นปี	2559	ได้
ด�าเนินการจัดตั้งแล้วทั้งหมดจ�านวน	30	แห่ง	และหน่วยรถ
เงินสด	337	คัน

2561
ได้รับรางวัล	Superior	Taste	Award	
2018	จากสถาบันรับรองด้านรสชาติ
และคุณภาพอาหารนานาชาติ	(iTQi)	
ส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิด
อัดก๊าซสูตรต้นต�ารับ	กลิ่นกรีน
แอปเปิ้ล	และกลิ่นกรีนแอปเปิ้ล	สูตรไม่มี
น�้าตาล	

2561
เปิดตัวเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซ	กลิ่นกรีนแอปเปิ้ล	เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการเติมเต็ม	และ	ยกระดับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
คาราบาวในประเทศ

 

2561
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก	โดย
มีอันดับความน่าเชื่อถือที่	“A-”	และ	
มีแนวโน้ม	“คงที่”	โดย	
บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

2559
CVHLUX	ด�าเนินการเข้าท�าสัญญาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน
EFL	(English	Football	League)	ในประเทศอังกฤษ	เป็นระยะเวลา	
3	ฤดูกาลแข่งขัน	เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล	2560/2561

 

2560
เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ	SHOWA	DENKO	Group	เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิต
กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์	ด้วยก�าลังการผลิตติดตั้งที่ประมาณ	
1,000	ล้านกระป๋องต่อปี
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APG
ธุรกิจจัดหาและผลิตขวดแก้ว

NEW FACTORY = NEW POSSIBILITIES

CBD
ธุรกิจผลิตท�าการตลาดและจ�าหน่าย
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ

ACM
ธุรกิจจัดหาและผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
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พัฒนาการที่ส�าคัญ
ปี 2545 

• 	จัดตั้ง	CBD	โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	และนายยืนยง	โอภากุล	(แอ๊ด	คาราบาว)	
เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิต	ท�าการตลาดและจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

• ผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	โดยโรงงานตั้งอยู่ที่	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ด้วยก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ	
275	ล้านขวดต่อปีและเปิดตัวเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้า	“คาราบาวแดง”	ในประเทศ

ปี 2555
• จัดตั้ง	DCM	เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่ายส�าหรับผลิตภัณฑ์ของ	CBD	ในประเทศ

• จัดตั้ง	APG	เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ปี 2556
• ขยายก�าลังผลิตติดตั้งภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	มาอยู่ที่ประมาณ	850	ล้านขวดต่อปี

• โรงผลติขวดแก้วภายใต้การด�าเนนิงานของ	APG	เข้าสูก่ระบวนการผลติเชงิพาณชิย์	ด้วยก�าลงัผลติตดิตัง้ประมาณ	310	ตนัน�า้แก้วต่อวันหรอื
เทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงอยู่ที่ประมาณ	650	ล้านขวดต่อป	ี
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา

• จัดตั้ง	CBG	เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	และปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้	CBG	เข้าลงทุนโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง	3	แห่ง

ปี 2557
• เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“สตาร์ท	พลัส”	ในประเทศ

• แปรสภาพ	CBG	เป็นบริษัทมหาชน	จ�ากัด	โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็น	“บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)”

• หุ้นสามัญของบริษัทฯ	เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เป็นวันแรกภายใต้ชื่อ	 “CBG”	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	โดยเป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนทั่วไปจ�านวน	250	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	28	บาท	คิดเป็นมูลค่า	7,000	ล้านบาท

• ได้รบัรางวลั	Best	Equity	Deal	of	The	Year	in	Southeast	Asia	จาก	the	8th	Annual	Alpha	Southeast	Asia	Deal	and	Solution	Awards	2014

ปี 2558
• หุ้นสามัญของบริษัทฯ	รวมในการค�านวณดัชนี	MSCI	GLOBAL	SMALL	CAP	INDEXES	และดัชนี	SET50	โดย	Morgan	Stanley	Capital	
International	(MSCI)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก

• เข้าท�าสัญญาเป็นพันธมิตรหลักของสโมสรฟุตบอลเชลซี	 ซึ่งเป็น	1	 ใน	3	 พันธมิตรหลักร่วมกับเครื่องหมายการค้าอุปกรณ์กีฬาและ
ยางรถยนต์ชั้นน�าอย่าง	ADIDAS	และ	YOKOHAMA	 เป็นระยะเวลา	3	ฤดูกาลแข่งขัน	 ตั้งแต่ปี	2559/2560	-	2561/2562	 ส่งผลให้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

• เริ่มจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดภายใต้การด�าเนินงานของ	DCM	 โดยทยอยด�าเนินการตามพ้ืนท่ีการค้าส�าคัญและจัดตั้ง
แล้วเสร็จจ�านวน	9	แห่ง	ณ	สิ้นปี	2558

ปี 2559
• เริม่พัฒนาโครงการขยายก�าลงัผลติโรงบรรจกุระป๋องภายใต้การด�าเนนิงานของ	CBD	โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน	พร้อมลงทนุตดิตัง้เคร่ืองจกัรใหม่
จ�านวน	2	สายการผลติทีอ่�าเภอบางปะกง	จงัหวดัฉะเชิงเทราตามมตอินมุติัของทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ	เม่ือวนัที	่11	สงิหาคม	2559

• เริ่มพัฒนาโครงการขยายก�าลังผลิตขวดแก้วภายใต้การด�าเนินงานของ	APG	 โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน	พร้อมลงทุนติดตั้งเตาหลอมใหม่
จ�านวน	1	เตา	ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2559
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• CBG	 เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ	ICSG	 ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	11	 สิงหาคม	2559	 เพื่อเข้าถือหุ้นใน	
ICUK	โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด	ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวส�าหรับ
ตลาดในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย	ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ	51.0	และร้อยละ	49.0	
ตามล�าดับ	โดย	CBG	ลงทุนโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่	2	แห่ง	ได้แก่	CHHK	และ	CVHLUX

• เข้าท�าสัญญาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน	 EFL	 (English	 Football	 League)	 ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา	 3	 ฤดูกาลแข่งขัน	 ตั้งแต่ปี	
2560/2561	-	2562/2563	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดความส�าเร็จของการสร้างความเชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่การแข่งขันและสโมสรทีมฟุตบอลชั้นน�าในระดับสากล

• ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดได้ด�าเนินการจัดตั้งแล้วจ�านวน	30	แห่งและมีหน่วยรถเงินสดจ�านวน	337	คัน	ณ	วันสิ้นปี	2559

ปี 2560
• เริ่มพัฒนาโครงการขยายก�าลังผลิตโรงบรรจุขวดภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน	พร้อมลงทุนติดตั้งเครื่องจักร
ใหม่จ�านวน	2	สายการผลิตที่อ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	
2560

• CBG	 เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ	DAI	GROUP	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2560	 เพื่อจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนใหม่หลายแห่งในต่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด	 ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลัง
และเครื่องดื่มประเภทอื่นภายใต้ตราสินค้าคาราบาว	 และ/หรือตราสินค้าอื่นใดที่พัฒนาขึ้นหรือได้มาโดยบริษัทร่วมทุนส�าหรับตลาดในกลุ่ม
ประเทศ	Greater	China	ประกอบไปด้วย	ประเทศฮ่องกง	มาเก๊า	 ไต้หวันและจีน	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	47	 และร้อยละ	48	 ตาม
ล�าดับ	ทั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ	5	ในกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ	ภายใต้โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ	Greater	
China	 เป็นของกลุ่มผู้บริหารชาวจีนซึ่งมีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ	 การตลาด	 ขายและจัดจ�าหน่าย
ให้แก่เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้ตราสินค้าที่เป็นผู้น�าตลาดในประเทศจีนมายาวนานกว่า	 20	 ปี	 (“โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศ	Greater	China”)

• แผนธุรกิจและประมาณการผลการด�าเนินงานตามโครงการได้รับการปรับปรุงอย่างมีสาระส�าคัญ	 กล่าวคือ	 ได้รับการยกระดับจากนโยบาย
การตลาดที่มีขอบเขตจ�ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเมืองที่ก�าหนด	 	(Focused	marketing)	 มาสู่นโยบายการตลาดเชิงรุกในกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวางพร้อมกันทั่วประเทศจีน	 (Mass	marketing)	 ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายการตลาดและส่ง
เสริมการขายเป็นจ�านวนมาก	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าแผนธุรกิจตามที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวสามารถเพิ่มโอกาสความส�าเร็จทางธุรกิจใน
การสร้างยอดขายที่มีอัตราการขยายตัวและก่อให้เกิดผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ดีในระยะยาว	แต่ในกรณีที่บริษัทฯ	ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน
ในโครงการ	 บริษัทฯ	 จะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อผลประกอบการและฐานะการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในช่วง	4-5	 ปีแรกของการด�าเนิน
งานภายใต้โครงการ

• ดังนั้น	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	25	 เมษายน	2560	 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ	 ในขณะเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	นายยืนยง	โอภากุลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	(เรียก
รวมกันว่า	“กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”)	แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในโครงการแทน	(“HOLDING	SPV”)	
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนใน	HOLDING	SPV	ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยยัง
คงไว้ซึ่งประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากโครงการ	สามารถสรุปได้ดังนี้

-		CBD	ได้รับประโยชน์จากการผลิตและส่งออกขายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวไปยังบริษัทร่วมทุน	เพื่อท�าการ
ตลาด	ขายและจัดจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ	Greater	China	จากการที่	CBD	ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุน	ซึ่งระบุ
ถึงขอบเขตหน้าที่และสิทธิของบริษัทร่วมทุนในการขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแต่เพียง
ผู้เดียวส�าหรับตลาดในกลุ่มประเทศ	Greater	China

-	บริษัทฯ	 สามารถพิจารณาเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนภายใต้โครงการได้ในอนาคต	 จากการที่บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิในการซื้อ
หุ้นทั้งหมดใน	 HOLDING	 SPV	 (“หุ้นที่เกี่ยวข้อง”)	 ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นที่ตกลงร่วมกันภายใต้สัญญาได้สิทธิในการซื้อขายหุ้นที่
เกี่ยวข้อง	(Right	to	Purchase	Agreement)	รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ	(1)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องในเวลาใดก็ได้	หากบริษัทฯ	เห็น
ว่าบริษัทร่วมทุนมีผลการด�าเนินงานที่เหมาะสม	 โดยบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 อาทิเช่น	 ความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายตามงบประมาณประจ�าปี	การขยายตัวของปริมาณขายและผลก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย	(EBITDA)	 ตลอดจนแผนธุรกิจและสภาวะการแข่งขันในขณะนั้นและทิศทางในอนาคต	 และ	(2)	 การก�าหนดราคาซื้อขายหุ้นที่
เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระตามบัญชีรายช่ือผู้ได้รับอนุญาตของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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• การเข้าท�ารายการต่างๆเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจปกติภายใต้เง่ือนไขการค้าทั่วไปเสมือนราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท�านองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป	(Arm’s	length	basis)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทร่วมทุนภายใต้โครงการ

• CBG	เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ	SHOWA	DENKO	Group	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2560	 เพื่อจัดตั้ง
บริษัท	เอเชียแปซิฟิกแคน	จ�ากัด	(“APC”)	โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์	ที่อ�าเภอ
บางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้วยก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ	1,000	ล้านกระป๋องต่อปี	ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	74	และ	26	ตามล�าดับ	
ในเดือนกรกฎาคม	2560	โดยต่อมาในเดือนธันวาคม	2560	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เอเชีย	แคน	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	(“ACM”)

• เข้าท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอลเชลซี	 โดยได้รับเงื่อนไขพิเศษใน
การปรับเพิ่มระยะเวลาการเป็นผู้สนับสนุนจากเดิม	3	ปีสิ้นสุด	วันที่	30	มิถุนายน	2562	มาเป็น	5	ปีสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2564	โดย
กลุ่มบริษัทฯ	 จะมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนเพิ่มเติมจ�านวน	3.0	 ล้านปอนด์ตลอดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้	 อย่างไรก็ตาม	 สิทธิในการ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับลดลงจาก	Principal	Partner	เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา	3	ปีแรกมา
เป็น	Global	Partner	ในปีที่	4-5	ตามล�าดับ

• ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสายการบรรจุกระป๋องใหม่เพิ่มอีกจ�านวน	 2	 สายการผลิต	 ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่	
18	กรกฎาคม	2560	

• วันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2560	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีมติอนุมัติเข้าท�ารายการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยในต่าง
ประเทศ	ส่งผลให้บริษัทฯ	และ	ICSG	มีสัดส่วนการถือหุ้นใน	ICUK	ทางอ้อมผ่าน	CVHLUX	 เปลี่ยนจากเดิมที่ร้อยละ	51.00	และร้อยละ	
49.00	มาอยู่ที่ร้อยละ	84.31	และร้อยละ	15.69	 ในเดือนมกราคม	2561	 โดยหลังจากนั้น	NIHK	 เข้าซื้อและรับโอนหุ้นที่	ICSG	ถืออยู่ใน	
CVHLUX	จ�านวน	6	ล้านหุ้น	ส่งผลให้	NIHK	และ	ICSG	มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเข้าท�ารายการร้อยละ	9.6	และร้อยละ	6.1	ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว	ตามล�าดับ

• ได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่จัดท�าโดย	บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด	ที่ระดับ	“A-”	และมีแนวโน้ม	“คงที่”	ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ

• ก�าลังผลิตสว่นเพิ่มจากการลงทุนในโรงบรรจุกระปอ๋งของ	CBD	ทยอยเข้าสู่การผลติเชิงพาณชิย์ในเดือนกรกฎาคม	2560	ในขณะทีก่�าลงัผลติ
ส่วนเพิ่มจากการลงทุนในโรงผลิตขวดแก้วของ	APG	เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม	2560

• ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสด	 ได้ด�าเนินการจัดตั้งแล้วท้ังหมดจ�านวน	31	 แห่งและมีหน่วยรถกระจายสินค้า	333	 คัน	 
ณ	วันสิ้นปี	2560

ปี 2561 
• เปลี่ยนช่ือเครื่องหมายการค้าเครื่องดืมเกลือแร่	 จาก	 สตาร์ท	 พลัส	 เป็นคาราบาว	 สปอร์ต	 ภายใต้กลยุทธ์สื่อสารการตลาด 
One	Brand	Strategy

• ได้รับรางวัล	Superior	Taste	Award	2018	จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ		(International	Taste	&	Quality	
Institute	 หรือ	 iTQi)	 ส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซสูตรต้นต�ารับ	 (Original)	 กลิ่นกรีนแอปเปิ้ล	 (Green	Apple)	 และกลิ่นกรีน
แอปเปิ้ลสูตรไม่มีน�้าตาล	(Green	Apple	Sugar	Free)

• เปิดตัวเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซ	กลิ่นกรีนแอปเปิ้ลภายใต้เครื่องหมายการค้า	“คาราบาว”	ในประเทศ	

• 	หุ้นสามัญของบริษัทฯ	รวมในการค�านวณดัชนี	SET	CLMV	Exposure	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก

• ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกันมูลค่ารวม	2,790	ล้านบาท	โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่	 “A-“	แนวโน้ม	
“คงที่”	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

-	หุ้นกู้ครั้งที่	 1/2561	 มูลค่า	 2,420	 ล้านบาท	 ประกอบไปด้วยหุ้นกู้	 2	 ชุด	 โดยหุ้นกู้ชุดที่	 1	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	 พ.ศ.	 2563 
มูลค่า	1,700	ล้านบาท	และหุ้นกู้ชุดที่	2	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2564	มูลค่า	720	ล้านบาท

-	หุ้นกู้ครั้งที่	2/2561	มูลค่า	370	ล้านบาท	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2564

• ก�าลังผลิตจากการลงทุนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว	 รวมถึงก�าลังผลิตโรงบรรจุกระป๋องและโรงบรรจุขวดของ	 CBD	 ใน
เดือนเมษายน	2561	และโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ	ACM	ในเดือนพฤศจิกายน	2561
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	 บริษัทฯ	 มีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง	(Holding	Company)	 คือเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัท
อื่นเป็นหลักและไม่มีการด�าเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 ดังนั้น	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	 จึงขึ้นอยู่กับผลการ
ด�าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	โดยปัจจุบันรายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ	คิดเป็นร้อยละ	100	ของรายได้รวม
ของบริษัทฯ	 ดังนั้นผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อผลก�าไรโดยรวม	 ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการ
ด�าเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	ด้วย	ทั้งนี้	บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย	 และภายหลังการจัดสรรทุนส�ารองตาม
กฎหมาย	โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน	การลงทุนเพิ่มเติม	
การขยายธุรกิจ	เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมและปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร	 ทั้งนี้	 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 นอกจากนี้	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 จะจ่ายจากก�าไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	
ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการขอ
งบริษัทฯ	 หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ	 ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไม่มี
ก�าไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการตั้งส�ารองเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	 เป็นต้น	 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ด้วย
	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้	 ทั้งนี้	
อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 (ถ้ามี)	 ฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น
ครั้งคราว	 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ในอนาคต	 ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ	
ที่เห็นสมควร	 ทั้งนี้	 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชน	 รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ	 อาทิ	 กระแสเงินสดจริง	 ก�าไร	 ฐานะการเงิน	 และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ	 ตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ	จะสามารถสร้างผลก�าไรในปีใดๆ	หรือ
คณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่	ถึงแม้ว่าบริษัทฯ	จะมีผลก�าไร	ทั้งนี้	ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	หากบริษัทฯ	ยังคงมีผลขาดทุนสะสม	
บริษัทฯ	จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯ	จะมีก�าไรสุทธิในปีนั้นก็ตาม

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่น
	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้ประกอบการใหม่ที่อาจ
เข้ามาแข่งขันในตลาด	 การแข่งขันระดับสูงในธุรกิจเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยส่งผลให้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมิได้ปรับราคาขายเครื่องดื่ม
บ�ารุงก�าลังอย่างมีนัยส�าคัญ	ปัจจุบัน	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบขวดซึ่งมีขนาดบรรจุ	150	มิลลิลิตร	มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ที่ขวด
ละ	10	บาท	ดังนั้นเพื่อคงหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	ผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึง	CBD	ต้องท�ากิจกรรม
ทางการตลาด	 และใช้งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งที่ส�าคัญเหล่านี้	 อาจมี
ศักยภาพในด้านเงินทุน	 และมีประสิทธิภาพในการผลิตและด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดได้เป็นผลส�าเร็จมากกว่า	CBD	 การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว	
อาจท�าให้	 CBD	 ไม่สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด	 ในขณะที่วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อรายการที่ส�าคัญมีราคาซื้อขายเป็นไปตามระดับ
อุปสงค์และอุปทานในตลาด	 กระบวนการผลิตมีต้นทุนเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจากโครงการขยายก�าลังผลิต
ที่ทยอยเข้าสู่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 รวมไปถึงการมีค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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3. ความเสี่ยงจากการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
	 CBD	 เล็งเห็นความส�าคัญในการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดโดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง	 ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง 
ทัง้ในด้านการคดิค้น	การออกแบบผลติภณัฑ์	การผลติ	การตลาดซึง่รวมถงึการท�าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสรมิการขายเพือ่ให้สนิค้าเป็นทีรู่จ้กั
ได้รับการตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคและสามารถสร้างรายได้จากการขายในระดบัทีน่่าพอใจให้กบัผลติภณัฑ์ใหม่นัน้ได้	CBD	อาจมคีวามเสีย่งจากการลงทนุ
หากผลติภณัฑ์ใหม่ไม่ได้รบัการตอบรบัหรอืเป็นทีช่ืน่ชอบของผูบ้รโิภค	โดยเฉพาะในสภาวะทีม่กีารแข่งขนัสงูในธรุกจิ	หาก	CBD	ไม่ประสบความส�าเรจ็
ในการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด	อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะนำาสินค้า (Presenter) และตัวแทน
สินค้า (Brand Ambassador) และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวของกลุ่มบริษัทฯ

	 ปัจจุบัน	CBD	ท�าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง	โอภากุล	ให้ท�าหน้าที่เป็นผู้แนะน�าสินค้า	(Presenter)	และเป็นตัวแทนสินค้า	(Brand	Ambassador)	
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์	“คาราบาวแดง”	ที่จัดจ�าหน่ายในประเทศของ	CBD	แต่เพียงผู้เดียว	
โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ	5	 ปี	 และสามารถต่ออายุสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีก	5	 ปี	 ซึ่งมีอัตราค่าจ้างส�าหรับ	5	 ปีแรก	 จ�านวน	
10	ล้านบาทและมีอัตราค่าจ้างส�าหรับ	5	ปีต่อมา	จ�านวน	12	ล้านบาท	ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	สามารถเสนอปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับราคาตลาด
	 ดังนั้น	CBD	ต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของ	นายยืนยง	โอภากุล	ในการท�าการตลาด	ด้วยเหตุนี้	หากภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ	
นายยืนยง	 โอภากุล	 เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ	 อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์	 “คาราบาวแดง”	 ท�าให้	
CBD	สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
	 นอกจากนี้	 คาราบาวแดงเป็นเครื่องหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว	 ดังนั้น	 CBD	 จึงต้องพึ่งพิงภาพลักษณ์ที่ดีและ
ชื่อเสียงของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว	 หากภาพลักษณ์ของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาวเปลี่ยนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนัยส�าคัญ	 อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์	 “คาราบาวแดง”	 ท�าให้	 CBD	 สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน
	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายผ่านการใช้สื่อโฆษณาในวงกว้างและการจัดกิจกรรมแบบ
เฉพาะเจาะจง	 โดยเฉพาะการสร้างทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นทีมงานปฏิบัติการทางการตลาดภาคสนามขนาดใหญ่ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์กับตัวแทนจ�าหน่ายไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 กลยุทธ์
การตลาดและส่งเสริมการขายเริ่มมีมิติของการสร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอลและ
ทีมฟุตบอลชั้นน�าของโลก	 ได้แก่	Chelsea	Football	Club	(CFC)	และ	English	Football	League	(EFL)	ตั้งแต่ช่วงปลายปี	2558	 เป็นต้น
มา	 สิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ีเป็นการสร้างการรับรู้และต�าแหน่งทางการตลาดในเชิงสัญลักษณ์	 (Symbolic	 positioning)	 ที่แตกต่างเฉพาะตัวและมี
นัยส�าคัญเพิ่มขึ้นต่อการสร้างความรับรู้ในตลาดระดับสากล	 ดังนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 เชื่อว่านายยืนยง	 โอภากุล	 และวงดนตรีคาราบาวยังมีความ
ส�าคัญต่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ในปัจจุบัน	แต่ระดับการพึ่งพิงมีแนวโน้มลดลง	อีกทั้งยังจ�ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู้บริโภคใน
ประเทศ	ขณะท่ีทั้งการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ได้เริ่มท�าตลาดและจัดจ�าหน่ายตั้งแต่ในช่วงปลาย
ปี	2559	 และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 ไปยังตลาดต่างประเทศ	 ต่างก็สร้างการ
เติบโตที่มีนัยส�าคัญให้แก่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 “คาราบาวแดง”	 ในประเทศและการ
พึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวที่จ�ากัดอยู่ในตลาดในประเทศ	ลดลงโดยเปรียบเทียบ

5. ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรือผู้จัดจำาหน่ายท้องถิ่นในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของ CBD ในต่างประเทศ

	 การด�าเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศนั้น	CBD	ต้องอาศัยผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่	CBD	
ด�าเนินธุรกิจ	ทั้งนี้	CBD	ไม่มีนโยบายที่จะเข้าท�าสัญญาระยะยาวกับผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายดังกล่าว	แม้ว่า	CBD	จะมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้น�าเข้า	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นเหล่านั้นก็ตาม	 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวถือเป็นหลัก
ปกติทั่วไปในอุตสาหกรรมที่	CBD	ด�าเนินธุรกิจอยู่	
	 ดังนั้น	CBD	ไม่สามารถรับรองได้ว่า	ผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกรายของ	CBD	จะยังคงความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับ	CBD	ต่อไปในอนาคต	นอกจากนี้	CBD	ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า	ผู้น�าเข้าตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นของ	
CBD	 จะด�าเนินการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้าที่	CBD	 ตั้งไว้ได้หรือไม่	 ในกรณีที่ผู้น�าเข้า	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่น
ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ	 CBD	 หรือปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย	 CBD	 อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการ
ที่	CBD	ต้องเข้าเจรจาท�าข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายสินค้ากับผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นรายอื่น	ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการ
เข้าไปประกอบธุรกิจหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้	 นอกจากนี้	 CBD	 ไม่สามารถรับรองได้ว่า	 ผู้น�าเข้า	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 และ/หรือผู้จัด
จ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศของ	CBD	จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
ได้ครบถ้วนและ	CBD	อาจไม่สามารถท�าข้อตกลงกับผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม	หรือไม่สามารถหาผู้น�าเข้า	ตัวแทนจ�าหน่าย	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้	ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ	โอกาสทางธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
	 (1)	น�้าตาลทราย
	 น�า้ตาลทรายเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์	(Commodity	Product)	ทีม่รีาคาขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด	และนโยบายของรฐับาล	หากราคา
ปรับตัวสูงขึ้น	CBD	ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้บริโภคได้	ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	
และฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ	อย่างมนียัส�าคัญ	อนึง่	น�า้ตาลทรายที่ใช้ส�าหรบัผลติภณัฑ์ขายในประเทศอยูภ่ายใต้มาตรการควบคมุราคาในอดตี	
แต่มาตรการดงักล่าวได้ถกูยกเลกิแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี	2561	ดงันัน้	จงึกล่าวได้ว่าราคาน�า้ตาลทรายเป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก	ซ่ึงเป็น
ผลของปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ�านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกในแต่ละประเทศ	นโยบายส่ง
เสริมการน�าเข้าและส่งออกของภาครัฐโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 นอกจากนี้	 ราคาน�้าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ
สกุลเงินเรียลบราซิล	(BRL)	 จากการที่บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้าตาลรายใหญ่ของโลก	นอกจากนี้	 ยังมีความสัมพันธ์กับราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	
เนื่องจากน�้าอ้อยรวมถึงกากน�้าตาลสามารถน�าไปผลิตเป็นเอทานอล	โดยผสมกับน�้ามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์
  
	 (2)	เศษแก้ว
	 เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ	APG	ซึ่งจัดซื้อโดยการท�าสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ	1	ปี	 เพื่อจัดหาเศษแก้วจาก
บริษัทผู้ค้าและ	APG	ยังคงมีแผนที่จะออกใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้วจ�านวนอย่างน้อย	2-3	ราย	ซึ่งการท�าสัญญาระยะสั้นเพื่อจัดหา
เศษแก้วและการออกใบสั่งซื้อดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป	 อย่างไรก็ดี	 APG	 ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ค้าเศษแก้วจะสามารถ
จัดหาเศษแก้วให้แก่	APG	ได้ในปริมาณที่เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม	หากมีกรณีดังกล่าว	APG	อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงขึ้น	เนื่องจาก	
APG	ต้องปรับสูตรการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษแก้วเพิ่มมากขึ้น	เช่น	เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว	และโซดาแอช	เป็นต้น	ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 (3)	อลูมิเนียมชนิดแผ่น
	 อลูมิเนียมชนิดแผ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมซึ่ง	ACM	จัดซื้อจากบริษัทโรงหลอมและขึ้นรูปอลูมิเนียมขนาดใหญ่ 
ในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล	โดยการท�าสัญญาระยะสั้นที่ระบุราคาและจ�านวนที่แน่นอน	ทั้งนี้	ACM	มีแผนที่จะสั่งซื้ออลูมิเนียม
ชนิดแผ่นจากบริษัทอื่นเพ่ิมเติมในอนาคต	นอกจากนี้	 อลูมิเนียมชนิดแผ่นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าโลหะใน 
กรุงลอนดอน	(London	Metal	Exchange:	LME)	ซึ่งมีราคาซื้อขายเป็นไปตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด	หากมีกรณีดังกล่าว	ACM	อาจมีต้นทุน
ในการผลิตกระป๋องอลูมเินียมสูงขึ้น	ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ	ผลการด�าเนนิงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคญั	

	 (4)	ก๊าซธรรมชาติ
	 ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในต้นทุนพลังงานหลักในการผลิต	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 เข้าท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวก๊าซธรรมชาติกับบริษัท	 ปตท.	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 “ปตท.”	 ในฐานะที่กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 โดยมีโครงสร้างราคาประกอบไป
ด้วย	(1)	ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน�้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์	อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อ
วันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น	และ	(2)	Demand	Charge	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก�าหนดตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา	จึงมี
ความเสี่ยงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคาและอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง	รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เฉลี่ยต่อวัน	และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ	ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ	นอกจากนี้	หากมีการจัดส่งก๊าซไม่
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้งานตามแผนผลิต	อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	
อย่างมีนัยส�าคัญ

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ

	 ธุรกิจการผลิต	 ท�าการตลาด	 และจ�าหน่ายคาราบาวแดงของ	 CBD	 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	2522	(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)	 รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงสาธารณสุข	 โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวก�าหนดข้อจ�ากัดเกี่ยวกับฉลากการโฆษณาและการท�าการตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 เช่น	
ข้อจ�ากัดในการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า	ข้อจ�ากัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	ข้อก�าหนดให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังต้องแสดงค�าเตือนบน
ฉลากถึงปริมาณการบริโภคในแต่ละวัน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังของ	CBD	 ยังอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535	ซึ่งข้อ
จ�ากัดและข้อก�าหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่	CBD	น�ามาใช้พิจารณาประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิต	การ
ท�าการตลาด	และการส่งเสริมการขาย	ดังนั้นหากหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	กฎเกณฑ์	หรือระเบียบที่ใช้ในการก�ากับดูแลธุรกิจเครื่องดื่ม
บ�ารุงก�าลังให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและกลยุทธ์ในการท�าการตลาดของ	CBD		และหาก	CBD	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	อาจท�าให้	CBD	ต้องมี
ภาระเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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	 นอกจากนี้	พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	มีหน้าที่ช�าระภาษีที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เปลี่ยนไปจากเดิม	มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2560	ผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวนอกจากต้องประเมินตามอัตราที่ก�าหนดบนฐานราคาขายปลีกแนะน�า	
ยังต้องประเมินภาระภาษีตามค่าความหวานต่อลิตร	ภาระภาษีในส่วนของค่าความหวานจะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดทุก	2	ปี	จนถึงปี	2566	โดยครั้งแรกใน
เดือนตุลาคม	2562	 การคิดค�านวณบนอัตราใหม่ดังกล่าวอาจท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีภาระต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

8. ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD จำาหน่าย
	 ในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ	CBD	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงานราชการที่ก�ากับ
ดูแลของประเทศดังกล่าว	 หาก	 CBD	 ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจส่งผลให้	 CBD	 ไม่สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศดังกล่าวได้	และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต�าแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	ฐานะทางการเงิน	และโอกาสทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
	 (1)	ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์
	 CBD	 มีความเสี่ยงในการผลิต	 การบรรจุหีบห่อ	 และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดมาจาก	 (1)	 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ	(2)	ผลิตภัณฑ์ที่ช�ารุดบกพร่อง	(3)	ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน	หรือ	(4)	การติดฉลากและค�าเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูก
ต้อง	 เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้	CBD	 รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ	CBD	 โดยให้	CBD	ชดใช้
ค่าเสียหาย	 หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ	CBD	 จากตลาด	 รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจสั่งให้	CBD	 ระงับหรือหยุดการประกอบ
กิจการได้	และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	โอกาสทางธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 (2)	ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
	 แม้ว่า	CBD	จะจัดให้มีข้อความค�าเตือนถูกต้องตามที่ก�าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	194)	พ.ศ.	2543	 เรื่อง	 ฉลาก	
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	182)	พ.ศ.	2541	เรื่อง	ฉลากโภชนาการ	เช่น	ส�าหรับคาราบาวแดง	CBD	ได้ระบุข้อความ	“ห้ามดื่มเกินวัน
ละ	2	ขวด	เพราะหัวใจจะสั่น	นอนไม่หลับ	เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม	ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน”	ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม	แต่	CBD	ก็ยังมีความเสี่ยงที่
ผลิตภัณฑ์ของ	CBD	จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค	หากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนในฉลาก	และอาจเกิดการเรียกร้องให้	CBD	รับ
ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ	CBD	โดยให้	CBD	ชดใช้ค่าดูแลรักษาพยาบาล	หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ	
CBD	จากตลาด	รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจสั่งให้	CBD	ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้	หากเกิดกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 นอกจากนี้	 หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ	CBD	 เป็น
อันตราย	แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	อาจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ	CBD	
ลดน้อยลง	นอกจากนี้	ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกเรียกคืนจากตลาด	ทั้งนี้การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ	โดยไม่ค�านึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย	อาจส่งผลก
ระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ	รวมทั้งธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	

10.  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความสำาคัญ
	 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ต้องอาศัยความรู้	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
หน้าที่บริหารระดับสูง	หากกลุ่มบริษัทฯ	ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญดังกล่าว	หรือไม่สามารถสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้า
หน้าที่บริหารระดับสูง	เพื่อด�ารงต�าแหน่งแทนบุคลากรที่ส�าคัญนี้ได้	อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ผลการด�าเนินงาน	และฐานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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11.  ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน  
	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเนื่องจากบริษัทฯ	 มีการ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และบริษัทย่อยดังกล่าวมรีายรับและรายจ่ายด�าเนินงานปกติท่ี
เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราอื่นที่มิใช่สกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเอง	 อีกทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของขนาดธุรกิจต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา
	 ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	CBD	มีรายได้จากการขายต่างประเทศ	6,392	ล้านบาท	โดยในจ�านวนนี้มีธุรกรรม
ที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณร้อยละ	 80:20	 และมีสกุลเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญคือเหรียญสหรัฐฯ	
ในขณะที่	 ICUK	 มีรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษและการส่งออกขายไปยังประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย	84	 ล้านบาท	 การเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับผลกระทบ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	บริหาร
ความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการค้าและราคาซื้อขายให้เป็นสกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเองและรับช�าระค่าสินค้า
ล่วงหน้าเป็นหลัก	รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการเงิน	(Derivatives)	เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	โดยไม่แสวงหา
ผลก�าไรแต่มุ่งเน้นให้เกิดเสถียรภาพของการเข้าท�าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได	้			

12.  ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าในการด�าเนินธุรกิจผลิต	 ท�าการตลาด	 และจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 และเครื่องดื่ม
อื่น	ๆ		ดังนั้น	หากเกิดภัยธรรมชาติ	เช่น	พายุ	อัคคีภัย	และแผ่นดินไหว	หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ	คาดไม่ถึง	เช่น	การขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้า	 การขาดแคลนน�้าประปา	 การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงคราม	 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	
อย่างมีนัยส�าคัญ

13.  ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 ณ	28	ธันวาคม	2561	กลุ่มนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	กลุ่มนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	และกลุ่มนายยืนยง	โอภากุล	ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ	
ประมาณร้อยละ	34.4	ร้อยละ	22.8	และร้อยละ	14.2	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ตามล�าดับ
	 นอกจากนี้	 นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์	 และนางสาวณัฐชไม	 ถนอมบูรณ์เจริญ	 ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจ
ลงนามของบริษัทฯ	 ด้วย	 จึงท�าให้ผู ้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ	 รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ	 หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
นอกจากนี้	สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	ยังสามารถคัดค้านมติท่ีส�าคัญ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

14.  ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย

	 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	4,741	ล้าน
บาท	คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.6	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	0.5	เท่า	ณ	สิ้นสุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า	การปรับ
ตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ	 กลุ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงินดังกล่าว	 จึงด�าเนินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้รวมจ�านวน	2,790	ล้านบาท	ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	2	ปีจ�านวน	1,700	ล้านบาทและถึงก�าหนดช�าระภายใน	3	ปีจ�านวน	
1,090	 ล้านบาท	 เพื่อปรับโครงสร้างทุนโดยค�านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง	 ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน	 ตลอดจนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	ในภาพรวมเป็นส�าคัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	โดยในปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้โครงสร้างการลงทุนดังนี้

CARABAO GROUP
THAILAND

OUTSIDE
THAILAND

100%100% 100% 74%

CHHK

CVHLUX

ICUK

CTHK

100%100%

100%

84%

Operating Subsidiaries

Holding Subsidiaries
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 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจผลิต	 การตลาด	 ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ	 อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต
ขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับโรงบรรจุสินค้าส�าเร็จรูป	 และต่อเนื่องไปจนถึงการบริหารจัดการช่องทางกระจายผ่าน
เครือข่ายร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศภายใต้วิสัยทัศน์	สินค้าระดับโลก	แบรนด์ระดับโลก

 1.1. ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว 
	 APG	 ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ	 โรงผลิตขวดแก้วภายใต้การ
ด�าเนินงานของ	APG	สามารถรองรับปริมาณน�้าแก้วสูงสุดประมาณ	640	ตันต่อวัน	เพิ่มขึ้นจากประมาณ	310	ตันต่อวันจากการลงทุนขยายก�าลังผลิต	
โดยก�าลังผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2560
	 APG	 ใช้ก�าลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังของกลุ่มบริษัทฯ	 ในขณะที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการจัดหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศทั้งหมด	โดย	APG	ได้เริ่มมีการใช้ก�าลังผลิตส่วนเกินในการผลิตและจ�าหน่าย
ขวดแก้วให้แก่บุคคลภายนอก	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในด้านบริหารต้นทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยขน์สูงสุดในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ

 1.2. ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
	 ACM	 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน	 ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นฯ	 โรงผลิต
กระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ	ACM	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด	31	 ไร่	 เอื้ออ�านวยต่อการติดตั้งเครื่องจักร	2	 สายการผลิต	 โดยในปัจจุบัน	
ACM	ติดตั้งเครื่องจักรจ�านวน	1	สายการผลิต	รองรับปริมาณผลิตกระป๋องอลูมิเนียมสูงสุดประมาณ	1,000	ล้านกระป๋องต่อปี	และได้เข้าสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน	2561

 1.3. ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ  
	 CBD	ประกอบธุรกิจผลิต	การตลาด	ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มอื่นๆ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จะด�าเนิน
การผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายในอนาคตทั้งส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ	 โรงผลิตภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	 สามารถรองรับปริมาณบรรจุ
สินค้าส�าเร็จรูปสูงสุดประมาณ	1,560	ล้านกระป๋องและ	1,800	ล้านขวดต่อปี	เพิ่มขึ้นจากประมาณ	1,250	ล้านกระป๋องและ	1,080	ล้านขวดต่อปี	ตาม
ล�าดับ	 โดยก�าลังผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าวทยอยเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม	2560	 จนถึงเดือนเมษายน	2561	 อนึ่ง	
CBD	 ด�าเนินการย้ายเครื่องจักร	 อุปกรณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตทั้งหมดจากโรงงานเดิมที่อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีข้อ
จ�ากัดในด้านขนาดพื้นที่ต่อการปรับปรุงและติดตั้งสายการผลิตเพิ่มเติม	 มาอยุ่โรงงานแห่งใหม่ที่อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
เดียวกับโรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2561
	 CBD	 ในปัจจุบันด�าเนินการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังหลายรูปแบบทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมเพื่อให้ได้รสชาติและคุณสมบัติเฉพาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันในแต่ละประเทศ	 กล่าวคือ	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังส�าหรับธุรกิจในประเทศจะอยู่ในรูปแบบขวด
ชนิดไม่อัดก๊าซเป็นส่วนใหญ่	 แต่จะอยู่ในรูปแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซส�าหรับธุรกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย	 นอกเหนือไปจาก
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้จากการขายหลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	CBD	ยังประยุกต์ใช้ก�าลังผลิตที่มีอยู่ในการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่	
ในขณะที่น�้าดื่ม	 กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่มด�าเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง	 โดยค�านึงถึง
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับพฤติกรรมและปริมาณความต้องการสินค้าตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา
	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวคือผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้จากการขายหลักส�าหรับธุรกิจต่างประเทศ	 โดย	 CBD	
ด�าเนินการผลิตและส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนท�าหน้าท่ีน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายต่อไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภค	(Distributorship)		
 การมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ลดการพึ่งพิงการจัดหาขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอก ในขณะที่
เครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงท�าเลที่ตั้งเดียวกันในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนือ่งเอื้ออ�านวยต่อการบริหาร
จัดการลดต้นทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดต้ังแต่กิจกรรมต้นน�้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรง
บรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป

 1.4. ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำาหน่ายสำาหรับธุรกิจในประเทศ
	 DCM	ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่ายส�าหรับธุรกิจในประเทศ	ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ที่กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นเจ้าของ	 ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ที่กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง	(Branded	products	by	our	own	manufacturer)	และน�้าดื่ม	กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่มที่กลุ่มบริษัทฯ	ว่าจ้างบุคคล
ภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว	 (Branded	products	by	3rd	party	manufacturer)	 และเครื่องดื่มอื่นๆ	 ที่กลุ่มบริษัทฯ	
ท�าการตลาด	ขายและจัดจ�าหน่ายในอนาคต	นอกจากนี้	DCM	ยังรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหารให้แก่
บุคคลภายนอก	(3rd	party	products	for	distribution)	โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การด�าเนินงานของ	DCM	ประกอบไปด้วย	ก.)	ร้าน
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ค้าดั้งเดิม	(Traditional	trade)	ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน	(Multi	tiered	agent)	และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของ
ตนเอง	(Cash	van)	และ	ข.)	ร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	trade)
	 ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดช่วยยกระดับขีดความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดขายตามร้านค้าโดยตรง	 โดย	 DCM	
ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานข้อมูลใช้ส�าหรับการจัดกลุ่ม	 ระบุความมีตัวตน	 อีกทั้ง
วิเคราะห์ขนาดธุรกิจ	 รูปแบบการสั่งซื้อและพฤติกรรมการช�าระเงิน	 เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาใข้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้า	
และการจัดท�าแผนการตลาดและส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	DCM	มีศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดจ�านวน	31	แห่งและ	326	คัน	
ปฏิบัติการครอบคลุมร้านค้าจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ	180,000	ทั่วประเทศ
 นโยบายขายและการตลาดส�าหรบัธรุกจิในประเทศมุง่เน้นให้เกดิการสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสรมิการขาย การใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
ทัง้ในรปุแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจดักจิกรรมการตลาดภาคสนามโดยตรงกบักลุม่ลกูค้าแบบเฉพาะเจาะจง และการพฒันาเครือข่ายร้านค้าทัง้ในระดบั
ค้าส่งและค้าปลกีส�าหรบัแต่ละจงัหวดั ด้วยบคุลากรปฏบัิตกิารภาคสนามและหน่วยรถเงินสดทีม่อียูร่วมกนัมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพืน้ทีก่ารค้าส�าคญั
ทัว่ประเทศ

 1.5 ธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษและ   
     ประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

	 ICUK	 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยต่างประเทศ	2	 แห่ง	 ได้แก่	CHHK	 และ	CVHLUX	 ประกอบธุรกิจการ
ตลาด	 ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 ในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย	 โดย
สินค้าส�าเร็จรูปที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด�าเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง	 ทั้งนี้	 ICUK	 บรรลุข้อตกลงการจัดจ�าหน่าย
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวผ่านร้านค้าสมัยใหม่ในประเทศอังกฤษเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2560	จนถึงปัจจุบัน
 กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินนโยบายการตลาดต่างประเทศเชิงรุกโดยก�าหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าและให้การสนับสนุนด้านกิจกรรม
การตลาดและส่งเสริมการขายที่จ�าเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวที่มีจุดแข็งจาก
ภาพลักษณ์การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลชั้นน�าระดับโลก ได้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football 
League (EFL) เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อประโยชน์ในการการขยายกลุ่มผู้บริโภคและเพิ่มจุดขายในแต่ละประเทศ ไม่จ�ากัดเฉพาะตลาด
ส่งออกหลักเดิมแต่ยังหมายรวมถึงตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างเป็นระบบ
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 2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ
	 ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทหลัก	 ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 และผลิตภัณฑ์รับจ้าง
จัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก	ทั้งนี้	ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	มีทั้งในส่วนที่ด�าเนินการผลิตด้วยตนเองและว่าจ้างบุคคล
ภายนอกให้ด�าเนินการผลิต	โครงสร้างรายได้จากการขาย	จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้จากการขาย
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจในประเทศ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง 5,993 60.3 6,034 46.8 6,083 42.1

เครื่องดื่มเกลือแร่ 148 1.5 49 0.4 15 0.1

รวม 6,141 61.8 6,083 47.1 6,098 42.2

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิต

น�้าดื่มคาราบาว 102 1.0 96 0.7 71 0.5

กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง 56 0.6 123 1.0 95 0.7

กาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่ม 80 0.8 718 5.6 645 4.5

รวม 238 2.4 936 7.3 811 5.6

รวม ผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของกลุม่บรษิทัฯ 6,379 64.1 7,020 54.4 6,908 47.8

ธุรกิจรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก

กลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป 197 2.0 529 4.1 420 2.9

กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - 274 2.1 599 4.1

รวม ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 197 2.0 803 6.2 1,020 7.0

รวม ธุรกิจในประเทศ 6,576 66.1 7,822 60.6 7,928 54.8

ธุรกิจต่างประเทศ

ภายใต้การด�าเนินงานของ CBD

คาราบาวแบบขวด 123 1.2 188 1.5 178 1.2

คาราบาวแบบกระป๋อง	ประเภทไม่อัดก๊าซฯ 3,048 30.7 4,628 35.9 6,163 42.6

อื่นๆ 169 1.7 6 0.0 51 0.4

รวม 3,340 33.6 4,821 37.4 6,392 44.2

ภายใต้การด�าเนินงานของ ICUK

คาราบาวแบบกระป๋อง	ประเภทอัดก๊าซฯ 16 0.2 202 1.6 84 0.6

รวม ธุรกิจต่างประเทศ 3,356 33.8 5,024 38.9 6,476 44.8

รายได้จากการขายอื่น

รวม รายได้จากการขายอื่น 12 0.1 58 0.5 59 0.4

รวม รายได้จากการขายทั้งหมด 9,943 100.0 12,904 100.0 14,463 100.0
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5. น�ำดื่ม
   บรรจ�ขวดขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว

2. เคร�่องดื่มบำรุงกำลังชนิดไม�อัดก�าซ
   บรรจ�กระป�องขนาด 250 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO

1. เคร�่องดื่มบำรุงกำลัง
   บรรจ�ขนาด 150 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาวแดงและคาราบาว

3. เคร�่องดื่มบำรุงกำลังชนิดอัดก�าซ
   บรรจ�กระป�องขนาด 330 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO

4. เคร�่องดื่มเกลือแร�ผสมซ�งค�
   บรรจ�ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว สปอร�ต

6. กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงขนาด 19 กรัมต�อซอง
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว 

7. กาแฟปรุงสำเร็จพร�อมดื่มขนาด 180 มิลลิลิตร
    ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว
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8. ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก
	 นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังด�าเนินการรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่
บุคคลภายนอกหลายรายการทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร
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 3. สภาพการตลาดและการแข่งขัน
 (1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของบริษัท	สามารถสรุปได้	ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า

เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง • ส�าหรับตลาดในประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภควัยท�างาน
ทุกกลุ่มอาชีพที่ต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการท�างาน	 โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง	

• ส�าหรับตลาดต่างประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจ

เครื่องดื่มเกลือแร่ • เคร่ืองดื่มเกลือแร่เปิดตัวคร้ังแรกในปี	2557	ภายใต้ชื่อตราสินค้า	สตาร์ท	พลัส	
ก่อนที่จะเปล่ียนชื่อมาเป็นคาราบาว	 สปอร์ต	 ในปี	 2561	 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู ้บริโภคทั่วไปเช่นเดียวกับเครื่องดื่มคาราบาวแดงและมั่นใจในสินค้าคุณภาพ
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคาราบาว	สปอร์ตในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ

น�้าดื่ม	 • ตลาดน�้าดื่มภายในประเทศมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างคือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ให้ความส�าคัญ
กับความเป็นน�้าดื่มที่มีเครื่องหมายการค้าและคุณภาพความสะอาดได้มาตรฐาน

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของน�้าดื่มคาราบาวในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ 

กาแฟ
• กลุ่มบริษัทฯวางกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเดียวกับเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังตลาด
ภายในประเทศ	โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกาแฟในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ 

 (2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
 ส�าหรับตลาดในประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	จะท�าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ภายใต้แนวคิด	 สินค้าระดับโลก	 แบรนด์ระดับโลก	 เพื่อชูภาพความทันสมัย	 นวัตกรรมเครื่องดื่มระดับโลกผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	 ในรูป
แบบของ	Above	the	Line	(การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง),	Below	the	Line	(การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง)	รวมถึง	การตลาดแบบ	Digital	(การตลาดดิจิทัล)

 (ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง)
	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	“สินค้าระดับโลก	แบรนด์ระดับโลก”	และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในวงกว้างที่หลากหลาย	อาทิเช่น	โทรทัศน์	
วิทยุและป้ายโฆษณา	เป็นต้น
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 (ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีทีมปฏิบัติการทางการตลาด	 (ทีมสาวบาวแดง)	 เป็นกลยุทธ์หลักที่ส�าคัญ	 ปฏิบัติงานทั่วภูมิภาคในประเทศไทย	 เพื่อท�า
หน้าที่พบปะผู้บริโภค	 ร้านค้าปลีก	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 ไม่ใช่แค่ร่วมกิจกรรม	 เล่นเกม	 แจกรางวัล	 หรือให้ข้อมูลสินค้า	 แต่เสน่ห์ของสาวบาวแดงที่มี
ความเป็นกันเองสร้างความผูกพัน	 เสมือนเป็นคนใกล้ชิดกับผู้บริโภค	 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	87	 ทีม	 และมีพนักงาน	600	 คน	 ท�างานในพื้นที่เป้าหมายที่
ทรงประสิทธิภาพ	โดยก�าหนดกลยุทธ์	พื้นที่เป้าหมาย	แผนการการท�างานอย่างถูกต้องแม่นย�า	ถือเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า	16	ปี	
ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการท�างาน	(OA	:	Operation	App)	 เช่นการบันทึการเข้าเยี่ยมร้านค้าโดยใช้แท็บเล็ต	 โดยวิธีสแกน	QR	
Code	รวมทั้งการระบุพิกัดการจัดกิจกรรมการทางการตลาด	การวัดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการตรวจสอบการท�างาน		การบริหาร
จัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างถูกต้องแม่นย�า

 (ค) การตลาดแบบ Digital (การตลาดดิจิทัล) 
	 เพื่อตอกย�้าความเป็นสินค้าระดับโลก	 	 แบรนด์ระดับโลก	 ชูภาพลักษณ์ที่ทันสมัย	 โดยสื่อสารผ่านช่องทางเข้าถึงบริโภคยุคใหม่	 โดย
การน�าเสนอเนื้อหา	การท�าโฆษณา	และท�ากิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภคบนสื่อดิจิตอลต่างๆ	 	 เช่น	Website,	Facebook,	YouTube	และ	Line	
Official	Account

 ส�าหรับการท�าการตลาดในต่างประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	จะพิจารณาสรรหาบริษัทคู่ค้าที่มีความช�านาญและประสบการณ์ในสินค้าอุปโภคบริโภค	
อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศนั้นๆ	เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	กลยุทธ์การ
ตลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ	
	 กลุ่มบริษัทฯ	และตัวแทนจ�าหน่ายมุ่งเน้นการท�ากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์	โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ	ร่วม
มือกับตัวแทนจ�าหน่ายท�าการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยน�ารูปแบบการท�ากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้	 เช่น	 การสนับสนุนการ
แข่งขันมวย	การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม	นอกจากนี้ยังมี
การถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	และวงดนตรีคาราบาวในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย
	 ส�าหรับในตลาดประเทศอังกฤษ	 กลุ่มบริษัทฯ	 วางกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังอื่นในตลาด	 อาทิเช่น	 การสร้าง
ความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล	 มุ่งเน้นการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
โดยมีการจัดท�าสื่อโฆษณาผ่าน	โปสเตอร์และ	Social	media	ในรูปแบบต่างๆ		อีกทั้งยังติดโลโก้บนเสื้อนักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป็นการสร้าง
การรับรู้และตอกย�้าเครื่องหมายการค้าของ	Carabao
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 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลดังนี้

 (1) สโมสรฟุตบอลเรดดิ้ง	ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล	3	ฤดูกาล	ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี	2559/2560	-	2561/2562	เครื่องหมายการค้า
คาราบาวจะปรากฎบนเสื้อแข่งและเสื้อซ้อมของทีมสโมสรรวมทั้งสื่อต่างๆ	ในสนาม

 (2) สโมสรฟุตบอลเชลซี	 ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล	5	 ฤดูกาล	 ตั้งแต่	 2559/2560	 -	2563/2564	 แบ่งออกเป็น	3	 ฤดูการแรกใน
ฐานะ	Principal	Partner	 ตั้งแต่	2559/2560	-	2561/2562	 เครื่องหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนเสื้อซ้อม	 รวมถึงสื่อต่างๆ	 ใน
สนาม	 เช่น	 ตรงพนักที่นั่งของนักเตะหรือป้าย	 LED	 รอบสนาม	 มากกว่านั้นกลุ่มบริษัทฯ	 สามารถใช้เครื่องหมายและนักเตะสโมสร
ฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	ทั่วโลกได้	และ	2	ฤดูการที่เหลือในฐานะ	Global	Partner	ตั้งแต่	2562/2563	-	2563/2564	
เครื่องหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนป้าย	 LED	 รอบสนามลดลงเหลือเป็นเวลา	 5	 นาที	 รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ	 ยังสามารถใช้
เครื่องหมายและนักเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	ทั่วโลกได้

 (3) อิงลิชฟุตบอลลีก (EFL)	ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล	3	ฤดูกาล	ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี	2560/2561	-	2562/2563	เครื่องหมายการค้า
คาราบาวเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันอิงลิชฟุตบอลลีกท่ีเป็นหน่ึงในการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในประเทศอังกฤษและมีสโมสร
ฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า	90	แห่งจากทั่วประเทศ	 โดยใช้ชื่อ	Carabao	Cup	และเครื่องหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนเสื้อนักเตะ
และสื่อต่างๆ	ในสนามการแข่งขันตลอดอายุสัญญา
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 (ง) ช่องทางการจัดจำาหน่าย
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ	ดังต่อไปนี้

ธุรกิจจัดหาและผลิตขวดแก�ว ธุรกิจผลิต ทําการตลาด และจําหน�าย
เคร�่องดื่มบํารุงกําลังและเคร�่องดื่มอื่นๆ

ร�านค�าแบบสมัยใหม�

ผู�นําเข�า
/ตัวแทนจําหน�าย
/ผู�จัดจําหน�ายท�องถิ่น
ในต�างประเทศ

ร�านค�าในต�างประเทศ

ICUK
ตัวแทนทางการตลาด
การขายและจําหน�าย
ในประเทศอังกฤษ
และประเทศอื่นนอกทว�ปเอเช�ย

ร�านค�าที่ประเทศอังกฤษ
และประเทศอื่นนอกทว�ปเอเช�ย

ศูนย�กระจายสินค�า ภูมิภาค (DC)

หน�วยรถเง�นสด (Cash Van)

ร�านค�าปลีก

ตัวแทนจําหน�ายหลัก

ตัวแทนจําหน�ายย�อย
หร�อร�านค�าส�งขนาดใหญ� 

ร�านค�าส�งขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

ช�องทางร�านค�าสมัยใหม�
(Modern Trade)

ช�องทางร�านค�าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)

ธุรกิจบร�หารจัดการการจัดจําหน�าย

ธุรกิจจัดหาและผลิตกระป�องอลูมิเนียม

ขายในประเทศขายต�างประเทศ
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ตลาดในประเทศ
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าดั้งเดิม	(Traditional	trade)	 ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน 
(Multi	tiered	agent)	และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง	(Cash	van)	และร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	trade)

-	ช่องทางร้านค้าดัง้เดมิ	(Traditional	trade)	เป็นช่องทางการขายและจดัจ�าหน่ายหลักผ่านตวัแทนทีท่�างานเชือ่มโยงกนัในลกัษณะเครอืข่าย	
กล่าวคือ	กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการหาและแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายหลัก	(Agent)	ที่มีศักยภาพในด้านการจัดเก็บและขนส่งท่ัวถึงในระดับ
จังหวัด	จากนั้นท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาตัวแทนจ�าหน่ายย่อยหรือร้านค้าส่งขนาดใหญ่	(Sub-Agent	หรือ	ยี่ปั๊ว)	ในระดับอ�าเภอ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายเข้าสู่ร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในวงกว้างและต่อไปยังร้านค้าปลีกตามพื้นที่ชุมชนท่ัวประเทศ	
กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าท่ีเข้มแข็ง	สนับสนุนโดยบุคลากรปฏิบัติการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มี
อยู่รวมกันมากกว่า	1,500	คน	ครอบคลุมพื้นที่การค้าส�าคัญทั่วประเทศ

-	นอกจากการกระจายผ่านระบบตัวแทน	กลุ่มบริษัทฯ	ยังด�าเนินกลยุทธ์หน่วยรถเงินสดเพื่อช่วยกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดขายตามร้านค้า
โดยตรง	ด้วยศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดจ�านวน	31	ศูนย์และ	326	คัน	ปฎิบัติการครอบคลุมร้านค้าจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ	
180,000	แห่ง

-	ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	trade)ได้แก่	 ร้านสะดวกซื้อ	ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต	ซึ่งส่งค�าสั่งซื้อและรับผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มบริษัทฯ	โดยตรง	เพื่อวางจ�าหน่ายในสาขาที่เปิดให้บริการของตน

N

C

W

S

E

NE

หน�วยรถเง�นสด
326 คัน

9 DCs

7 DCs

4 DCs

3 DCs
2 DCs

6 DCs
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ตลาดต่างประเทศ
	 CBD	ด�าเนินการผลิตและส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทนท�าหน้าที่น�าเข้าและจัด
จ�าหน่ายต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภค	(Distributorship)	ราคาขายและเงื่อนไขการค้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง	CBD	
และบริษัทคู่ค้าต่างประเทศแต่ละราย	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่พึงมีร่วมกันระหว่างกลุ ่มบริษัทฯ	 ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวและบริษัทคู่ค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญ
	 ICUK	ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัภายใต้เครือ่งหมายการค้าของกลุม่บรษัิทฯ	 ในประเทศองักฤษและบางประเทศนอก 
ทวปีเอเชีย	โดยตลาดในประเทศอังกฤษเป็นการขายและจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงให้แก่ร้านค้าเพื่อวางจ�าหน่ายในสาขาที่เปิดให้บริการของตน

  

4. ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
 4.1. ตลาดในประเทศ
	 จากข้อมลูทางการตลาดของ	Nielsen	ตลาดเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัในประเทศไทยมปีรมิาณขายรวมทอดสดุท้ายสู่ผูบ้รโิภคทีห่ดตัวในอตัราเฉลีย่
ต่อปีเท่ากับร้อยละ	-	2.9	ระหว่างปี	2558	ถึงปี	2560	ในขณะที่ในปี	2561	ปริมาณขายรวมกลับมาเติบโต	แม้อัตราการเติบโตจะเล็กน้อยเพียงประมาณ
ร้อยละ	0.2	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ทั้งนี้เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยจะมีการกระจายผ่านช่องทางการค้าหลัก	2	ช่องทาง	โดยมีช่องทางการจัด
จ�าหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด	ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจ�าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ	72	
ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี	2561	โดยสัดส่วนปริมาณการจัดจ�าหน่ายที่เหลือนั้น	มาจากช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ร้อยละ	
28	โดยในปี	2561	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงปริมาณการขายเป็นอันดับ	2	อยู่ที่ประมาณร้อยละ	23.2
	 ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยมีความโดดเด่นชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นผู้มีรายได้ระดับต้นถึงปานกลาง	 โดย
อยู่ในวัยท�างานทีมีช่วงอายุระหว่าง	26	-	45	ปี	ที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ	และมีรสหวานเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่
วางขายอยู่ในต่างประเทศ	ผลส�ารวจพบว่าพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยแบบขวดแก้วได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค
มากกว่าแบบกระป๋อง	กลุม่บรษิทัฯ	จงึมคีวามเชือ่มัน่ว่าด้วยเหตผุลดงักล่าวผูป้ระกอบการต่างชาตมิโีอกาสน้อยมากทีจ่ะแข่งขนัในตลาดเครือ่งดืม่บ�ารงุ
ก�าลังในประเทศไทยเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศล้วนบรรจุในรูปแบบกระป๋องอัดก๊าซฯ	ลักษณะ
ข้างต้นเป็นสิ่งสะท้อนถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผู้ประกอบการในประเทศถือครองมากกว่า
	 หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าท่ีถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับต้นๆในตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศแล้ว	 จะเห็นได้ว่า
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้เล่นที่เข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ผลิตและท�าการตลาดอายุน้อยที่สุด	นับตั้งแต่ปี	2545	ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและล้มหลาม	ท�าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะกลุ่มผู้น�าเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	ในตลาดภายในประเทศไทย	
ซึ่งตอกย�้าด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	2	ในระดับประเทศ	และเป็นผู้น�าในตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในภาคกลาง

 4.2. ตลาดต่างประเทศ
	 ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	(ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม	 เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ย
ต่อมลิลิลติรทีส่งูเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งดืม่อืน่ในกลุม่	Soft	drink	กลุม่ลกูค้าผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัส่วนใหญ่คอื	วยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษา
และมหาวิทยาลัย	และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
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	 ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่มีขนาดใหญ่	5	อันดับแรกของโลก	คือประเทศอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	และ	บราซิล	โดยบริษัทผู้ผลิตให้ความ
สนใจตลาดในประเทศจีน	เนื่องจากฐานจ�านวนประชากรที่ใหญ่และมีการบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในอัตราเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยัง
ให้ความสนใจในด้านการน�าเสนอความหลากหลายทั้งในด้านรสชาติจากกลิ่นและส่วนผสมที่ให้คุณสมบัติเฉพาะและในด้านระดับค่าความหวานจาก
ปริมาณน�้าตาล	 สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น	 และหน่วยงานภาครัฐหลายประเทศเริ่มประกาศใช้มาตรการภาษี
เพื่อลดการบริโภคน�้าตาลและอัตราการเกิดโรคภัยที่เกี่ยวข้องของประชาชน	เช่น	ไทย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	โปรตุเกส	แอฟริกาใต้และหลายพื้นที่ระดับรัฐ
ในประเทศสหรัฐฯ

China
Cambodia
Myanmar
Vietnam 
Laos
Brunei
South Korea
Malaysia
Afghanistan
Pakistan
Israel

ASIA

Nigeria
Africa
South Africa
Senegal
Ghana
Mauritius

Somalia
Kenya
Libya
Djibouti
Yemen

AFRICA

United Kingdom
Netherlands
Germany
Greece
Bulgaria
Azerbaijan

Poland
Italy
Iceland
Malta

EUROPE

USA
Mexico

AMERICA

Brazil
Trinidad
Uruguay

SOUTH AMERICA

Australia
AUSTRALIA

51WORLD CLASS PRODUCT    WORLD CLASS BRANDCARABAO GROUP PCL.



5. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 (1) โรงงานผลิตและกำาลังผลิต
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการตามโครงการลงทุนขยายก�าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งตั้งแต่กิจกรรมต้นน�้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและ
กระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป	จนบัดนี้โรงงานดังกล่าวที่มีท�าเลที่ตั้งเดียวกันในอ�าเภอบางปะกง	จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	ในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561
	 โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋อง	 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าส�าเร็จรูปภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	 มีก�าลังผลิตติดตั้งและปริมาณผลิต
จริงส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	2560	และ	2561	ดังต่อไปนี้ 

สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

โรงบรรจุขวด

ก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุด	(ล้านขวดต่อปี) 1,080 1,080 1,800

ปริมาณผลิตจริง	(ล้านขวดต่อปี) 845 869 864

อัตราการใช้ก�าลังผลิต	(ร้อยละ) 78 80 48

โรงบรรจุกระป๋อง

ก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุด	(ล้านกระป๋องต่อปี) 350 1,250 1,560

ปริมาณผลิตจริง	(ล้านกระป๋องต่อปี) 357 555 844

อัตราการใช้ก�าลังผลิต	(ร้อยละ) 102 44 54

หมายเหตุ  ก�าลังผลิตสูงสุดค�านวณจากเครื่องจักรในช่วงเวลาท�าการประมาณ 21 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี และปรับปรุงเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามระยะเวลาที่ผลิตเชิงพาณิชย์ของแต่ละสายการผลิต

 โรงบรรจุขวดไม่รวมเครื่องจักร 2 สายการผลิตที่มีก�าลังการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ประมาณ 100 ล้านขวดต่อปี

 
 (2) การจัดหาวัตถุดิบ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ�าหน่ายอย่างน้อย	 2-3	 ราย	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป	รวมทั้งเป็นการสร้างอ�านาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนการ
ขายและการผลิตประจ�าปี	ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะท�าหน้าที่ติดต่อกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบส�าหรับการผลิต	โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ	
จะท�าสัญญาระยะสั้น	โดยมีอายุสัญญาส่วนใหญ่ประมาณ	12	เดือน	นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ	จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบหลักเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม มีดังนี้

 (1) น้ำาตาลทราย
	 น�้าตาลทรายเป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการผลิต	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะวางแผนการสั่งซื้อน�้าตาลทรายจากผู้จ�าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตาม
แผนการผลิตประจ�าปี	และเข้าท�าสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ	1	ปีโดยระบุปริมาณที่สั่งซื้อ	และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบื้องต้นไว้ใน
สัญญา	ซึ่งราคาซื้อขายสามารถปรับเปลี่ยนได้หากทางราชการปรับราคาน�้าตาลเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนาน
กับผู้จ�าหน่ายน�้าตาลทราย	จึงท�าให้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ	ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว

 (2) ขวดแก้ว
	 ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก	 ประกอบไปด้วย	 ขวดแก้วสีชาขนาด	150	 มิลลิลิตรส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบบรรจุขวด	 และ
ขวดแก้วสีใสขนาด	 250	 มิลลิลิตรส�าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่	 กลุ่มบริษัทฯ	 วางแผนสั่งซื้อขวดแก้วเป็นรายปี	 โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศจ�านวน	
3	ราย	และจัดท�าสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญา	1	ปี	ซึ่งระบุจ�านวนสั่งซื้อและราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทที่แน่นอน
	 โรงผลิตขวดแก้วสีชาภายใต้การด�าเนินงานของ	APG	วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและใช้ก�าลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชา	ซึ่งเพียงพอ
ต่อปริมาณความต้องการใช้และเป็นไปตามแผนผลิตสินค้าส�าเร็จรูปประจ�าปีของ	CBD	ในปัจจุบัน	โดย	APG	จะสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง
ของกลุ่มบริษัทฯ	 และส�ารองวัตถุดิบหลักไว้ส�าหรับการผลิตประมาณ	 7-10	 วัน	 ในขณะที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการ
จัดหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศทั้งหมด	วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วมีดังนี้
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• เศษแก้ว 
	 	 เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา	 โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถซื้อเศษแก้วจากโรงแยกเศษแก้วใน
ประเทศ	ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว	จากนั้นน�ามาบดให้เป็นเศษแก้ว	คัดแยกสิ่งปนเปื้อนออก	และน�ามาส่งให้กับผู้ผลิตขวดแก้ว	APG	
สั่งซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ�าหน่ายเศษแก้ว	โดยจัดท�าสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญา	1	ปี	

• ทรายแก้ว 
	 	 ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบส�าคัญ	 รองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา	 โดยเมื่อทรายแก้วผ่านกระบวนการหลอมจะกลายสภาพ
เป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว	ทั้งนี้	APG	สั่งซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ�าหน่ายทรายแก้วในจังหวัดระยองโดยใช้ใบสั่งซื้อ	(Purchase	Order)		ซึ่ง
ระบุราคาซื้อขายและปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ	6	เดือน

• โซดาแอช
	 	 โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา	 โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอมแก้ว	 โดยโซดาแอช
ส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจีน	ทั้งนี้		APG	สั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้น�าเข้าหลายราย	โดยใช้ใบสั่งซื้อ	(Purchase	Order)	ซึ่งเป็นไปตาม
หลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป

• ก๊าซธรรมชาติ
	 	 ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาของ	 APG	 โดยจัดท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

• วัตถุดิบอื่น
	 	 วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา	 ได้แก่	 หินปูน	 หินฟันม้า	 โซเดียมซัลเฟต	 ผงถ่าน	 ซิลิเนียม	 สนิมเหล็กและอื่นๆ	
โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่ายในประเทศ	ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ	APG	มีนโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย	2-3	 ราย	
เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใดรายหนึ่ง	รวมถึงเป็นการเพิ่มอ�านาจการต่อรองทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ
	 	 ทั้งนี้	 สัดส่วนวัตถุดิบส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปลี่ยนและใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม	 ขึ้นอยู่กับปริมาณ
และราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา

 (3) กระป๋องอลูมิเนียม
	 กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก	ประกอบไปด้วย	กระป๋องอลูมิเนียมขนาด	250	มิลลิลิตร	และขนาด	330	มิลลิลิตรส�าหรับ
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	กลุ่มบริษัทฯ	วางแผนสั่งซื้อกระป๋องอลูมิเนียมเป็นรายปี	โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศจ�านวน	2-3	ราย	โดยใช้ใบสั่งซื้อซึ่ง
มีการระบุราคาซื้อขายและจ�านวนกระป๋องที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา	1	ปี
	 โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ	ACM	 วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและใช้ก�าลังผลิตทั้งหมดส�าหรับกระป๋องอลูมิเนียมขนาด	
250	มิลลิลิตร	เป็นไปตามแผนผลิตสินค้าส�าเร็จรูปประจ�าปีของ	CBD	โดย	ACM	จะสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ	และส�ารอง
วัตถุดิบหลักไว้ส�าหรับการผลิตประมาณ	7-10	วัน	ทั้งนี้	ส�าหรับปริมาณความต้องการใช้กระป๋องอลูมิเนียมขนาด	250	มิลลิลิตรในส่วนที่เกินก�าลังผลิต
ของ	ACM	และปริมาณความต้องการใช้กระป๋องอลูมิเนียมขนาด	330	มิลลิลิตรทั้งหมด	CBD	จะด�าเนินการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ	
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมมีดังนี้

• อลูมิเนียมคอยล์ (อลูมิเนียมแผ่นบาง) 
	 	 อลูมิเนียมคอยล์เป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	 โดยบริษัท	ACM	สั่งซื้ออลูมิเนียมคอยล์จากบริษัทผู้ผลิตใน
ประเทศที่ได้มาตรฐาน	

• ก๊าซธรรมชาติ
	 	 ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับการผลิตของ	ACM	โดยจัดท�าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

• วัตถุดิบอื่น
	 	 วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส�าหรับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	เช่น	สารเคลือบภายในกระป๋อง	หมึกพิมพ์ลายกระป๋อง	กลุ่มบริษัทฯ	เลือกใช้
สารที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยจะใช้ใบสั่งซื้อซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ�านวนที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา	1	ปี
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 (4) วัตถุดิบอื่น
	 วัตถุดิบอื่นส�าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังประกอบด้วย	ทอรีน	แคฟเฟอีน	อินโนสิทอล	นิโคตินาไมด์	เด็กซ์แพนทีนอล		วิตามินบี	6	
และวิตามินบี	12	เป็นต้น	และวัตถุดิบอื่นส�าหรับการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ประกอบด้วย	โซเดียมคลอไรด์	โพแทสเซียมคลอไรด์	และซิงค์กลูโคเนท	ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะมีวางแผนการสั่งซื้อร่วมกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบตามแผนผลิตประจ�าปีของ	CBD	เพื่อก�าหนดปริมาณความต้องการใช้ในเบื้องต้น	จาก
นั้นเมื่อฝ่ายผลิตจัดท�าแผนผลิตรายเดือนแล้วเสร็จ	ฝ่ายจัดซื้อจะด�าเนินการสั่งซื้อเป็นรายเดือน	โดยใช้ใบสั่งซื้อ	ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ�านวนที่
แน่นอน

6. กระบวนการผลิต
	 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถสรุปได้	ดังนี้

 (ก) กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม (ขวด และกระป๋อง)

	 ขั้นตอนที่	1	กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ	การชั่ง	ตวง	และล�าเลียงวัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติ	(Automation	Weighing	
System)
	 วัตถุดิบหลักประกอบด้วย	น�้าตาลทราย	ทอรีน	 แคฟเฟอีน	 อินโนสิทอล	นิโคตินาไมด์	 เด็กซ์แพนทีนอล	 วิตามินบี6	 และวิตามินบี	12	ที่
ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ	 	 โดยส่วนประกอบที่ใช้ปริมาณมาก	อย่างเช่น	น�้าตาลทราย	ถูกจัดเก็บในระบบไซโล	(Sugar	silo)	 	ที่เป็นระบบปิด		
วัตถุดิบทุกชนิดเข้าสู่ระบบชั่ง	ตวง	และล�าเลียงวัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติ	วัตถุดิบที่เป็นผง	ชั่งน�้าหนักการอย่างแม่นย�าด้วย	Load	cell	และวัตถุดิบที่
เป็นสาระลาย	ตวงปริมาตรอย่างแม่นย�าด้วย	Flow	meter	ที่ผ่านการทวนสอบ	และสอบเทียบก่อนการใช้งานอย่างสม�่าเสมอ	โดยปริมาณที่ใช้ในแต่ละ
สูตร	(Recipe)	จะก�าหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

	 ขั้นตอนที่	2	กระบวนการผสมอัตโนมัติ		(Automation	Mixing	System)
น�้าที่ใช้ในการผลิต	เป็นน�้าที่ผ่านการกรองด้วยระบบ	Reverse	Osmosis			เป็น	น�้า	R.O		จากนั้นล�าเลียงเข้าสู่ถังผสม	ผสมกับน�้าตาลทราย	และวัตถุ
ดิบอื่นๆ	ที่ถูกล�าเลียงจากระบบการชั่งเข้าสู่ถังผสม	ท�าการปั่นผสมล�าดับการผสม	(Order	of	mixing)		โดยแต่ละสูตรการผลิต	(Recipe)	จะก�าหนดไว้
ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้ทุกล็อตการผสมมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน	 	 จากนั้นท�าการตรวจสอบคุณภาพ	 	 เพื่อตรวจสอบรสชาติ	 และ
ข้อก�าหนดทางด้านคุณภาพ	 	 เมื่อเครื่องดื่มผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามที่ก�าหนดแล้ว	 จึงน�าไปผ่านกระบวนการกรอง	 และล�าเลียงไปเครื่องบรรจุ
ในระบบปิด			

	 ขั้นตอนที่	3		การเตรียมบรรจุภัณฑ์			
	 ขวดหรือกระป๋องส�าหรับบรรจุเครื่องดื่ม	 จะถูกล�าเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตโดยเครื่องป้อนขวดหรือกระป๋อง	 (De-palletizer)	 	 และผ่าน
เครื่องตรวจสอบขวดหรือกระป๋อง	(Empty	Bottle/Can	Inspection)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนล�าเลียงด้วยสายพานเข้าเครื่องล้างระบบอัตโนมัติ	ด้วย
น�้าร้อนที่อุณหภูมิ	80	องศาเซลเซียส	จากนั้นขวดหรือกระป๋อง	ล�าเลียงด้วยสายพานเข้าเครื่องบรรจุเครื่องดื่มต่อไป

	 ขั้นตอนที่	4	การบรรจุขวดหรือกระป๋อง
	 ขวดหรือกระป๋องที่ผ่านการล้างในขั้นตอนที่	3		ถูกล�าเลียงเข้าเครื่องบรรจุระบบอัตโนมัติ	เพื่อบรรจุเครื่องดื่มที่ได้จากการผสมในชั้นตอนที่	
2และท�าการปิดฝาขวดหรือกระป๋องด้วยเครื่องอัตโนมัติ	(Capper	หรือ	Seamer)	ชั้นตอนนี้ท�าในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม	(Clean	room	class	100,000)	ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต	(GMP)	เมื่อบรรจุเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว	จะถูกล�าเลียงมาตามสายพาน	
ผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ	(Full	Bottle/Can	Inspection)		เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่ขวดหรือกระป๋อง	

	 ขั้นตอนที่	5	การบรรจุหีบห่อ
	 เครื่องดื่มที่บรรจุใส่ขวดหรือกระป๋องเรียบร้อยแล้วจะถูกล�าเลียงบนสายพานเข้าเครื่องแพ็คฟิล์ม	และแพ็คกล่อง	ซึ่งทางโรงงานมีเครื่องจักร
ที่สามารถบรรจุได้แบบ	Wrap	around	และ	Half	tray	เครื่องดื่มบรรจุในกล่องกระดาษแล้ว	เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่กล่อง	จากนั้นถูกจัดเรียงบนพาเลท
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ	(Palletizer	)	เพื่อเข้าคลังสินค้าส�าเร็จรูป	

54 ANNUAL REPORT 2018 CARABAO GROUP PCL.



กระบวนการผลิต
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 (ข) กระบวนการผลิตขวดแก้ว

	 ขั้นตอนที่	1	การเตรียมวัตถุดิบและผสมวัตถุดิบ	
	 วัตถุดิบหลักของการผลิตขวดแก้ว	ได้แก่	เศษแก้ว	ทราย	หินปูน	โซดาแอส	เฟลด์สปาร์	และมีวัตถุดิบรองที่ท�าหน้าที่ช่วยในการหลอมและ
ให้สี	 เช่น	ผงคาร์บอน	ฝุ่นเหล็ก	ซอล์ทเค้ก	วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกตรวจคุณภาพก่อนที่จะน�าเข้ามาเก็บในพื้นที่จัดเก็บ	และหลังจากนั้นจะถูกชั่งตามน�้า
หนักในสูตรการผลิตแต่ละ	Batch	โดยเครื่องชั่ง	(Load	cell)	และถูกน�ามาผสมกัน	โดยเครื่องผสม	(Mixer)	และถูกล�าเลียงไปเก็บยัง	Furnace	hopper	

	 ขั้นตอนที่	2	การหลอม	
	 วัตถุดิบที่ผสมแล้วจะถูกป้อนอย่างต่อเนื่องเข้าไปยังเตาหลอม	 ซึ่งความร้อนในเตาหลอมจะได้มาจากก๊าสธรรมชาติและกระแสไฟฟ้า	 ท�าให้
อุณหภูมิในการหลอมอยู่ประมาณ	1550-1600	องศาเซลเซียส	ปฏิกิริยาจากการหลอมจะท�าให้เกิดฟองก๊าส	CO2	และ	SO2	ขึ้นและจะลอยขึ้นออกไป
บนผิวน�้าแก้ว	จนกระทั้งฟองก๊าสเหลืออยู่น้อย	จนได้น�้าแก้วที่คุณภาพและความร้อนที่เหมาะกับการขึ้นรูป

	 ขั้นตอนที่	3	การขึ้นรูป	
	 น�้าแก้วที่ได้จากการหลอมจะถูกส่งไปยังรางล�าเลียงน�้าแก้ว	 และมีการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม	 น�้าแก้วจะไหลผ่านรูจานน�้าแก้ว	 (Orifice	
Ring)	และถูกใบกรรไกร	(Shear	blade)	ตัดเป็นก้อนแก้ว	(Gob)	ที่มีรูปร่าง	ขนาดและน�้าหนักตามแต่ละชนิดของขวดที่ผลิต	หลังจากนั้นจะถูกล�าเลียง
ผ่านรางล�าเลียงก้อนแก้ว	ไปยัง	แบบหยอด	(Blank	mold)		และท�าการขึ้นรูปปากขวดและเป่าขวดครั้งแรกเรียกว่า	พาริสัน	(Parison)	หลังจากนั้นพา
ริสันจะถูกส่งไปเป่าที่	แบบเป่า	(Blow	mold)	เพื่อเป่าเป็นรูปขวด	ขวดที่ได้จะถูกท�าให้เย็นด้วยลมเป่า	และถูกล�าเลียงไปยังเตาอบขวด

	 ขั้นตอนที่		4	การอบขวด	
	 ขวดแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปจะถูกล�าเลียงไปยังเตาอบ	 (Annealing	 Lehr)	 เพื่อปรับลดอุณหภูมิของขวดลงอย่างช้า	 เป็นการลดความเครียด
ภายในขวดซึ่งเป็นสาเหตุให้ขวดแตก	โดยลดอุณหภูมิขวดจาก	570	องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิประมาณ	200	องศาเซลเซียส	ขวดจะถูกเคลือบด้วย
น�้ายา	Cold	end	coating	เพื่อป้องกันผิวไม่ให้มีรอยเวลาเกิดการเสียดสีกัน

	 ขั้นตอนที่	5	การตรวจสอบคุณภาพ	
	 ขวดทุกใบจะถูกการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ	(Defect)	 โดยการผ่านเครื่องตรวจสอบขวด	(Inspection	Machine)	 ซึ่งแต่ละเครื่องตรวจ
สอบจะตรวจสอบข้อบกพร่องที่ต่างกัน	เช่น	ตรวจบริเวณ	ปากขวด	ล�าตัวขวด	ก้นขวด	ตรวจขนาดขวด	ตรวจร้าว	เป็นต้น

	 ขั้นตอนที่	6	การจัดลงกระบะและบรรจุ	
	 ขวดแก้วทั้งหมดจะถูกบรรจุลงกระบะด้วยเครื่อง	Palletizer	และน�าไปเก็บในโกดัง
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 (ค) กระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
	 ขั้นตอนที่	1	การจัดเตรียมวัตถุดิบ
	 กระบวนการท�ากระป๋องเริ่มจากวัสดุคอยล์อลูมิเนียมรีดเรียบแผ่นบาง	โดยคอยล์อลูมิเนียมจะถูกวางลงบนเครื่องพลิกคอยล์	แกะหีบห่อและ
บรรจุภัณฑ์ออก	 แล้วจึงถูกพลิก	 90	 องศาเพื่อเซ็ทเข้าในแกนของเครื่องจ่ายคอยล์ในแนวนอน	 คอยล์อลูมิเนียมแผ่นบางจะถูกป้อนเข้าเครื่องขึ้นรูป	
ท�าการขึ้นรูปเป็นรูปถ้วยด้วยการตัดและพับขอบขึ้นในการขึ้นรูปขั้นตอนเดียว	 ขนาดของถ้วยได้ถูกออกแบบมาแล้วให้เหมาะสมส�าหรับการถูกยืดออก
เป็นกระป๋องในขั้นตอนต่อไป

	 ขั้นตอนที่	2	การขึ้นรูปกระป๋อง
	 ถ้วยอลูมิเนียมจะถูกยืดออกด้วยตัวพันซ์ขึ้นรูป	 ดายที่ประกบรับอยู่อีกฝั่งจะเป็นตัวขึ้นทรงก้นกระป๋อง	 ความสูงของกระป๋องทุกใบจะถูกตัด
ให้เรียบเสมอ	 เท่ากันทุกใบด้วยใบมีดของเครื่องตัดขอบกระป๋อง	 ล้างสิ่งสกปรก	 และน�้ามันหล่อลื่นแม่แบบที่ติดมากับตัวกระป๋องให้สะอาด	 หลังจาก
ล้างสิ่งสกปรกออกแล้ว	กระป๋องจะถูกเตรียมผิว	และอบให้แห้งเพื่อให้พร้อมที่จะถูกพิมพ์ลายต่อไป

	 ขั้นตอนที่	3	การพิมพ์ลายและเคลือบกระป๋อง
	 กระป๋องจะถูกพิมพ์ลายด้วยเครื่องพิมพ์ลายกระป๋องความเร็วสูง	 8	 หัวพิมพ์	 ซึ่งจะท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิมพ์ลายที่ต้องการลงบนตัว
กระป๋อง	 ส�าหรับก้นกระป๋องอลูมิเนียมจะถูกเคลือบไว้ด้วยฟิล์มบางๆ	 เพื่อให้สามารถไถลไปบนสายพานการผลิตของโรงบรรจุเครื่องดื่มของลูกค้า
ปลายทางได้	จากนั้นสารเคลือบจะถูกพ่นเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเกาะอยู่ที่ผิวภายในกระป๋อง	เพื่อท�าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มท�าปฏิกริยากับผิวอลูมิ
เนียม	และช่วยรักษารสชาดของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุของผลิตภัณฑ์

	 ขั้นตอนที่	4	การขึ้นรูปคอกระป๋อง
	 คอกระป๋องจะถูกขึ้นรูปเป็นขั้นตอนท้ายสุด	แม่พิมพ์ในแต่ละเสต็ปจะค่อยๆบีบขอบกระป๋องลงแล้วค่อยๆแผ่ออกเป็นหน้าแปลน

	 ขั้นตอนที่	5	การตรวจสอบภายในและฉลาก
	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม	 และการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน	 ไลน์การผลิตของเราจะตรวจสอบความสะอาด
ภายในกระป๋อง	และความถูกต้องของฉลากในขั้นตอนสุดท้าย	กล้องความละเอียดสูงจะจับภาพภายในกระป๋อง	และ	ฉลากกระป๋อง

	 ขั้นตอนที่	6	การจัดลงถาดบรรจุ
	 กระป๋องที่สมบูรณ์	และผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะถูกจัดเรียงขึ้นบนพาเลทด้วยเครื่องจัดเรียงอัตโนมัติ	หลังจากนั้น
จะถูกพันทับด้วยพลาสติกใสอีกชั้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน	พาเลทที่บรรจุกระป๋องเรียบร้อยแล้วจะถูกล�าเลียงไปเก็บที่สโตร์เพื่อรอการจัดส่งต่อไป
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การจัดลงถาดบรรจุ 

กระบวนการผลิต
กระป�องอลูมิเนียม

การจัดเตรียมวัตถุดิบ

การข้ึนรูปกระป๋อง

การข้ึนรูปคอกระป๋อง

การพิมพ์ลายและ
เคลือบกระป๋อง

การตรวจสอบคุณภาพ

1

3

2

4

5

6
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การบริหารจัดการคุณภาพ 

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
ในระดับสูงสุด	 นอกจากนี้	 โรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล
ระดับโลก		CBD	มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต	ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง	HACCP	ตลอดจน	ISO	22000	
ทั้งยังเป็นไปตาม	หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต	(GMP	หรือ	Good	Manufacturing	Practice)	ที่รับรองโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
และมาตรฐานสากล	CODEX		โดย	CBD	ได้รับการรับรองขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ	ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ	โดย
สรุป	ดังนี้
	 (1)	GMP	และ	HACCP	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point)	เป็นการรับรองจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม	จากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	และมาตรฐานสากล	CODEX	โดย	Bureau	Veritas	Certification	(Thailand)	Limited	ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านการ
ผลิต	และความปลอดภัยในอาหาร	โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์	สารเคมี	และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
	 (2)	ฮาลาล	(Halal)	เป็นการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด�าเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม
	 (3)	ISO	22000:2005	(E)	เป็นการรับรองจาก	Bureau	Veritas	Certification	(Thailand)	Limited	ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหารตามมาตรฐานสากล	
	 (4)	ISO	14000	และ	ISO	45001:2018	เป็นรับรองระบบการจัดการความสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และอาชีว	อนามัย

โรงงานผลิตขวดแก้ว
	 โรงงานมีการจัดการคุณภาพโดยนอกจากเครื่องตรวจสอบคุณภาพขวดแล้ว	ยังมีพนักงาน		QC	ดูแลตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตด้วย	
นอกจากนี้แผนก	QA	สุ่มตรวจสินค้าส�าเร็จรูปอีกครั้งก่อนส่งไปยังลูกค้า	โรงงานมีห้อง	Lab	และอุปกรณ์ตรวจสอบขวดทางด้านกายภาพ	เช่น	เครื่อง
ตรวจสอบการทนแรงกระแทก	(Impact	Tester)	 เครื่องตรวจสอบการท�าแรงดันภายในขวด	(Internal	pressure	ramp	tester)	 เป็นต้น	 เพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจในผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาณ	ISO9001	version	2015	อีกด้วย

 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 การผลิตเครื่องดื่มภายใต้การด�าเนินงาน	CBD	และการผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ	APG	และ	ACM	อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมาย	กฎระเบียบและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในระดับประเทศ	ระดับจังหวัด	และระดับท้องถิ่น	กฎหมาย	กฎระเบียบ	และ
ข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมที่ใช้บงัคบักับบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งดืม่และบรรจภุณัฑ์ดงักล่าว	ประกอบด้วยบทบญัญตัเิกีย่วกับการควบคมุการปล่อยมลพษิทาง
อากาศ	มลพิษทางน�้า	การป้องกัน	และการบ�าบัดน�้าเสีย	และไอเสีย	รวมทั้งการบริหารจัดการ	และการก�าจัดสารและของเสียที่เป็นอันตราย	อย่างไร
ก็ดี	ปริมาณไอเสีย	น�้าเสีย	และของเสียอื่นๆ	ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	และเป็นไปตาม
กฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
	 กลุม่บรษิทัฯ	เชือ่ว่าโรงผลติทัง้หมดในปัจจบุนัได้ปฏบิติัตามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	และข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมท่ีใช้บงัคบัท้ังในระดบัประเทศ	
ระดบัจงัหวดั	และระดบัท้องถิน่ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จนถงึปัจจบุนัไม่เคยถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดีใดๆ	เกีย่วกบัการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยสิง่แวดล้อม	
อย่างไรก็ด	ีกลุม่บรษิทัฯ	ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รบัผลกระทบของเหตกุารณ์ด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่อาจคาดการณ์ได้	หรอืมกีฎหมาย	
กฎระเบยีบ	และข้อก�าหนดฉบบัใหม่หรอืทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิใหม่ในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกลุม่บรษัิทฯ	และโรงงานผลติท้ังหมดตามข้างต้นในอนาคต
ได้

 8. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	 -	ไม่มี	-
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	1,000	ล้านบาท	เป็นทุนเรียกช�าระแล้วจ�านวน	1,000	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจ�านวน	1,000	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจ�านวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้น
2.1	 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	ราย	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561	มีดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)

1 บริษัท	เสถียรธรรมโฮลดิ้ง	จ�ากัด 			250,064,500 25.01%

2 น.ส.	ณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ 			210,000,000	 21.00%

3 นายยืนยง	โอภากุล 					70,480,000	 7.05%

4 นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 					48,474,100	 4.85%

5 นายประชา	ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 					40,504,000	 4.05%

6 นางลินจง	โอภากุล 					26,145,800	 2.61%

7 UBS	AG	SINGAPORE	BRANCH 					25,161,400	 2.52%

8 นางจารุณี	ชินวงศ์วรกุล 					21,521,200	 2.15%

9 NORTHEND	INVESTMENT	LIMITED 					20,000,000	 2.00%

10 นางวงดาว	ถนอมบูรณ์เจริญ 					18,152,700	 1.82%

2.2	 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น	 ที่มีลักษณะเป็น	Holding	Company	 หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
ก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

2.2.1	 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	 เสถียรธรรมโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 สรุปได้ดังนี้	 นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์	 ถือหุ้นร้อยละ	 55	
นางดารารัตน์	 เศรษฐสิทธิ์	 ถือหุ้นร้อยละ	15	 นายวีรธรรม	 เศรษฐสิทธิ์	 ถือหุ้นร้อยละ	10	 นายร่มธรรม	 เศรษฐสิทธิ์	 ถือหุ้นร้อยละ	10	 และนางสาว
เทียนธรรม	เศรษฐสิทธิ์	ถือหุ้นร้อยละ	10	ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท	เสถียรธรรมโฮลดิ้ง	จ�ากัด

2.2.2	 Northend	Investment	Ltd.	มีผู้ถือหุ้นคือ	Autumn	Gold	Capital	Ltd.	(ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ	British	Virgin	
Islands)	ทั้งนี้	Autumn	Gold	Capital	Ltd.	มีผู้ถือหุ้นคือ	Allshores	Corporation	Pte.	Ltd.	(ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์)	ซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้บริการรับด�าเนินการและประสานงาน	เพื่อให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ	โดยมีนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์
หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. 

2.3	 สรปุการเปลีย่นแปลงการถือครองหุน้ของกรรมการ	และผูบ้รหิาร	ปี	2561

กรรมการ/ผู้บริหาร ความสัมพันธ์
จำานวนหุ้น      

(ต้นปี)
เพิ่ม / (ลด)
ระหว่างปี

จำานวนหุ้น 
(ปลายปี)

1.	กลุ่มนายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์

1.1	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 48,154,100 320,000 48,474,100

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

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

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ

2.1	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 - 210,000,000

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

3.	นายยืนยง	โอภากุล

3.1	นายยืนยง	โอภากุล 70,480,000 - 70,480,000

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

หมายเหตุ  1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH จ�านวน 25,161,400 หุ้น 
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 3. บริษัทย่อย
ปัจจุบัน	โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1	 บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	(CBD)	

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	บริษัทฯ 2,999,990 99.9

2.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

3.	นายวีรธรรม	เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

รวม 3,000,000 100.0

3.2	 บริษัท	ตะวันแดงดีซีเอ็ม	จ�ากัด	(DCM)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	บริษัทฯ 999,980 99.9

2.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 1,000,000 100.0

3.3	 บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด	(APG)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	บริษัทฯ 12,999,980 99.9

2.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 13,000,000 100.0

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	บริษัทฯ 60,486,643 100.0

รวม 60,486,643 100.0

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	CHHK 52,526,120 84.3

2.	Northend	Investment	Limited 5,981,622 9.6

3.	INTERCARABAO	PRIVATE	LIMITED 3,800,823 6.1

รวม 62,308,565 100.0

3.6	 INTERCARABAO	LIMITED	(“ICUK”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	CVHLUX 54,600,000 100.0

รวม 54,600,000 100.0
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3.7	 CARABAO	TRADING	(HONG	KONG)	LIMITED	(“CTHK”)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1.	บริษัทฯ 50,000 100.0

รวม 50,000 100.0

3.8	 บริษัท	เอเชีย	แคน	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	(“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	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม	 และภายหลังการ
จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งน้ีอัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
หรือสัญญาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)	 ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน	 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 โดยคณะกรรมการ
บริษัท	อาจจะพิจารณาทบทวน	และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยในอนาคต	ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน	รวมถึงปัจจัยด้านอื่น	ๆ	ที่เห็นสมควร	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไร
สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น	(Holding	Company)	 โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 ดังนั้น
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย	และภายหลังการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย	ทั้งนี้	อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการ
เงิน	สภาพคล่อง	ความจ�าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน	การลงทุนเพิ่มเติม	การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	และ
ปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร	โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	ทั้งนี้	
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
  1.1 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

ประธานผูบร�หาร

สายงานการผลิตและโรงงาน

ประธานผูบร�หาร

สายงานขาย

ประธานผูบร�หาร

สายงานการตลาด

ประธานผูบร�หาร

สายงานบัญช�และการเง�น

ประธานผูบร�หาร

สายงานบร�การ

ประธานผูบร�หาร

สายงานการคาตางประเทศ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน

- ฝายงานกำกับกิจการองคกร

  และฝายบร�หารความยั่งยืน

- ฝายงานรับผิดชอบตอสังคม

- ฝายสื่อสารองคกร

- ฝายกฏหมาย

- เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายในองคกร

ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคล

ฝายปฎิรูปองคกร

คณะกรรมการบร�หาร

  1.2 คณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น	9	ท่าน	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการบริหาร	/	

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ	/	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	

/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.	นายยืนยง	โอภากุล กรรมการ

4.	นายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ	/	กรรมการบริหาร

6.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/รองประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

7.	นายคณิต	แพทย์สมาน กรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

8.	นายสัญชัย	จุลมนต์ กรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	

กรรมการอิสระ

9.	พลเอกศิริพงษ์	วงศ์ขันตี กรรมการ	/	กรรมการอิสระ

 หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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 (1) กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
	 กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ	 คือ	 นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์	 หรือ	 นายยืนยง	 โอภากุล	 หรือ	 นางสาวณัฐชไม	 ถนอมบูรณ์เจริญ	 หรือ	
นายกมลดิษฐ	 สมุทรโคจร	 กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	 จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ	 เว้นแต่การรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส�าเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคนจากสี่คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 (2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ กรรมการบริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

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.	พลเอกศิริพงษ์	วงศ์ขันตี 
10.	นายพงศานติ์	คล่องวัฒนกิจ 
11.	นายอนุพงศ์	พงศ์สุวรรณ 
12.	นางสาวเทียนธรรม	เศรษฐสิทธิ์ 

ชื่อกรรมการ

การประชุมประจำาปี 2560 / 2561

กรรมการบริษัท

(8 ครั้ง/5 ครั้ง)

กรรมการ 

ตรวจสอบ

(7 ครั้ง/5 ครั้ง)

กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่า

ตอบแทน

(2 ครั้ง/3 ครั้ง)

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

(4 ครั้ง/4 ครั้ง)

ประชุมผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง/1 ครั้ง)

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ 8/8 4/5 2/2 2/3 1/1 1/1

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ 8/8 5/5 2/2 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

3.	นายยืนยง	โอภากุล 8/8 4/5 1/1 1/1

4.	นายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร 7/8 4/5 4/4 3/4 - 1/1

5.	นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์ 7/8 4/5 - 1/3 1/1 1/1

6.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร 7/8 5/5 7/7 5/5 2/2 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

7.	นายคณิต	แพทย์สมาน 8/8 5/5 7/7 5/5 2/2 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

10.	นายสัญชัย	จุลมนต์ 8/8 4/5 7/7 4/5 2/2 3/3 1/1 1/1

11.	พลเอกศิริพงษ์	วงศ์ขันตี 6/8 5/5 1/1 1/1

12.	นายไพบูลย์	คุจารีวณิช1 4/4 - - -

13.	นายพงศานติ์	คล่องวัฒนกิจ 4/4 4/4 1/1 1/1

14.	นายอนุพงศ์	พงศ์สุวรรณ 4/4 4/4 1/1 1/1

15.	นายอาณัติ		จุลินทร2 1/1

16.	นางสาวเทียนธรรม	เศรษฐสิทธิ์3 0/1

หมายเหตุ: 1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561

 2 นายอาณัติ จุลินทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

 3 นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท	 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์,	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จ�ากัด

2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติ๊ก	จ�ากัด	บริษัท	ทีดี	ตะวันแดง	จ�ากัด	บริษัท	เอ็กซ์เพรสเมด	จ�ากัด

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

ตำาแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท	

รองประธานกรรมการบริหาร	

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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)

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และ	

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด

2558-ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	โรงเบียรตะวันแดง	1999	จ�ากัด

2557-ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด

2556-ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จ�ากัด

2545-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด
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นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

2545-2556	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด

2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	จ�ากัด

นายยืนยง โอภากุล

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ศิลปศาสตร์,	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาดนตรีไทยนิยม,	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จ�ากัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2545-ปัจจุบัน กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ	-	สายงานผลิตและโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	ตะวันแดงดีซีเอ็ม	จ�ากัด

2557-ปัจจุบัน	

กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	 

บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จ�ากัด

2557-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด

2545-2556	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด
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นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ	-	สายงานการค้าต่างประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 Bachelor	of	Marketing,	University	of	Wollongong,	NSW,	Australia

-	 Master	of	International	Business,	University	of	Queensland,	QLD,	Australia

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2559 ผู้อ�านวยการ	ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-2558 ผู้อ�านวยการ	บริษัท	ซีเจ	เอ็กเพรซ	กรุ๊ป	จ�ากัด

2555-2556	 ผู้อ�านวยการ	บริษัท	ตะวันแดง	สิงคโปร์	จ�ากัด

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร,	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	2548

-	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,	สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน	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

-	 Advance	Audit	Committee	Program	(ACP),	Institute	of	Directors	(IOD)

-	 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

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	/	 

กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	เอฟเอ็น	แฟคตอรี่	เอ๊าท์เลท	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร

2557-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/รองประธานกรรมการสรรหา	

และก�าหนดค่าตอบแทน	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

2555-2556	 ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	บริษัท	ไทยยานยนต์	จ�ากัด

2552-2556	 ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2552-2556	 กรรมการ	บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จ�ากัด	(มหาชน)

2552-2555		 รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้	กระทรวงการคลัง

นายสัญชัย จุลมนต์

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	“ปปร”	รุ่นที่	19	สถาบันพระปกเกล้า

-	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	“บยส”	รุ่นที่	18	ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	 

บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด		(มหาชน)

2557-2559	 กรรมการอิสระบริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2556-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท	ไทยฟู้ดส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท	บี	แอนด์	ดับบลิว	เคสส์	จ�ากัด	(บริษัทในกลุ่มธุรกิจ	ดั๊บเบิ้ล	เอ)

2555-2556	 ผูอ้�านวยการองค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์รัฐวสิาหกจิ	ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

2545-2555	 ผู้บริหารส�านักงาน	(Partner)	ส�านักงาน	ซี.แอนด์.เค	ทนายความและที่ปรึกษากฏหมาย
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นายคณิต แพทย์สมาน

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์,	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ,	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-	 Director	Certification	Program	(DCP),	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)

-	 Audit	Committee	Program	(ACP),	Thai	Institute	of	Director	(IOD)

-	 หลักสูตร	“การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	และองค์การมหาชน”	 

						รุ่นที่	11	(PDI	11),	สถาบันพระปกเกล้า

-	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	5/2017

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560-ปัจจุบัน กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และบริหารความเสี่ยง	บริษัท	รพ.	พระรามเก้า	จ�ากัด

2559-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2557-2559		 กรรมการบริษัทบริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2556-2557	 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	การเกษตร

2556	 กรรมการ	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2555-2557	 กรรมการการเคหะแห่งชาติ

2548-2556	 ที่ปรึกษากรรมการช�าระบัญชี	และผู้รับมอบอ�านาจคณะกรรมการช�าระบัญชี	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

ตำาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(จปร.	รุ่นที่	31)

-	 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2546

-	 Director	Accreditation	Program	(DAP),	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)	รุ่น	137/2017

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการ	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร	ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

2558	 เจ้ากรมการพลังงานทหาร	ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

2556	 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร	ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	และพลังงานทหาร

2556	 รองเจ้ากรมการสรรพก�าลังกลาโหม

2555	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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 1.3 อนุกรรมการ
	 บริษัทฯ	มีอนุกรรมการ	3	ชุด	ได้แก่	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมี
รายละเอียดดังนี้
	 กรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	นายสัญชัย	จุลมนต์ กรรมการตรวจสอบ

3.	นายคณิต	แพทย์สมาน กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	5	ท่าน	ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ

2.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร รองประธานกรรมการสรรหาฯ

3.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ

4.	นายคณิต	แพทย์สมาน กรรมการสรรหาฯ

5.	นายสัญชัย	จุลมนต์ กรรมการสรรหาฯ

 
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการ	7	ท่าน	ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นางเสาวนีย์		กมลบุตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	นางสาวณัฐชไม		ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	นายกมลดิษฐ		สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	นายคณิต	แพทย์สมาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	นายพงศานติ์		คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	นายอนุพงศ์		พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์	(ลาออก) กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.	นายอาณัติ	จุลินทร	(แต่งตั้งใหม่	-	ลาออกภายในปี	2561) กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.	นางสาวเทียนธรรม	เศรษฐสิทธิ์	(แต่งตั้งใหม่) กรรมการบริหารความเสี่ยง
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 1.4. ผู้บริหาร
	 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้บริหาร	6	ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ

3.	นายยืนยง	โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4.	นายกมลดิษฐ		สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานผลิต

5.	นายพงศานติ์	คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

6.	นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการค้าต่างประเทศ

 1.5. เลขานุการบริษัทฯ
	 ที่ประชุมกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 5/2558	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2558	 มีมติแต่งตั้งนายวรัญชัย	 เจนศิริวณิชย์ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	 89/15	 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	 โดยนายวรัญชัย	 เจนศิริวณิชย์	 มีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัทฯ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
	 (1)	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 (ก)	ทะเบียนกรรมการ
	 (ข)	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	รวมตลอดจนจัดท�าข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการประชุม
	 (ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมตลอดจน	จัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

 (2)	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
	 (3)	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
	 (4)	จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้กับประธานกรรมการ	และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น
	 ทั้งนี้	 เลขานุการบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติของกรรมการบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 (1)	ค่าตอบแทนกรรมการ

	 (ก)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และโบนัส
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561	 เมื่อวันที่	25	 เมษายน	2561	มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งเป็นค่าตอบแทน
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ	5	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	หรือประธานกรรมการชุดย่อย 45,000	บาท/คน/เดือน 20,000	บาท/คน/ครั้ง

กรรมการ 30,000	บาท/คน/เดือน 20,000	บาท/คน/ครั้ง

	 ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารนั้น	ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท	โดยไม่
เกินวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
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	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2561	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ปี 2561

โบนัสกรรมการ

1. นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ	/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -	ไม่มี	- -	ไม่มี	-

2. นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ	/	กรรมกาผู้จัดการ -	ไม่มี	- -	ไม่มี	-

3. นายยืนยง	โอภากุล กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส -	ไม่มี	- -	ไม่มี	-

4. นายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ -	ไม่มี	- -	ไม่มี	-

5. นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ -	ไม่มี	- -	ไม่มี	-

6. นางเสาวนีย์	กมลบุตร กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/

900,000 350,000

7. นายคณิต	แพทย์สมาน กรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

720,000 150,000

8. นายสัญชัย	จุลมนต์ กรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

600,000 150,000

9. พลเอกศิริพงษ์	วงศ์ขันตี กรรมการ	/	กรรมการอิสระ 480,000 100,000

รวม 2,700,000 750,000

	 (ข)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
	 	 -	ไม่มี	-
	 (2)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 (ก)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำานวนผู้บริหาร (คน) มูลค่า (บาท) จำานวนผู้บริหาร (คน) มูลค่า (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 6 135,700,112 7 116,477,000

เงินสนับสนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

และกองทุนประกันสังคม 6 3,952,803 7 3,611,610

รวม 139,652,915 120,088,610

	 (ข)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
	 	 -	ไม่มี	-
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย
 2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย
	 (1)	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	(“CBD”)

คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

ประธานผูบร�หาร

สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผูบร�หาร

สายงานการตลาด

ประธานผูบร�หาร

สายบัญช�และการเง�น

 
	 (2)	บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด	(“APG”)

คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

ประธานผูบร�หาร

สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผูบร�หาร

สายงานการตลาด

ประธานผูบร�หาร

สายบัญช�และการเง�น

	 (3)	บริษัท	ตะวันแดงดีซีเอ็ม	จ�ากัด	(“DCM”)

คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

ประธานผูบร�หาร

สายงานผลิตและโรงงาน

ประธานผูบร�หาร

สายงานขาย

ประธานผูบร�หาร

สายบัญช�และการเง�น
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 2.2 กรรมการของบริษัทย่อย
	 (1)	กรรมการบริษัทของ	CBD	APG	และ	DCM
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง	3	บริษัทซึ่งได้แก่	CBD	APG	และ	DCM	ประกอบด้วยกรรมการ	6	ท่าน	ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ

3.	นายยืนยง	โอภากุล กรรมการ

4.	นางวงดาว	ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ

5.	นายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร กรรมการ

6.	นายพงศานติ์	คล่องวัฒนกิจ กรรมการ

	 (2)	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย
	 กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้ง	3	บริษัท	ซึ่งได้แก่	CBD	APG	และ	DCM	คือ	กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราส�าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว	 เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส�าเนาเอกสาร	 ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อ
และประทับตราส�าคัญของบริษัท

 2.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง	4	บริษัทซึ่งได้แก่	CBD	APG	DCM	และ	ACM	ประกอบด้วยผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ดำารงตำาแหน่งในบริษัท

CBD APG DCM ACM

1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    -

2.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ    

3.	นายยืนยง	โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - -

4.	นายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและโรงงาน   - 

5.	นายพงศานติ์	คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    
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บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ
 3.1 จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทน
	 ส�าหรับปีบัญชี	2560	และ	2561	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	กลุ่มบริษัทฯ	มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด	(ไม่รวมผู้บริหาร)	2,910	คน	และ	2,750	
คน	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน	และค่าตอบแทน	ดังต่อไปนี้

บริษัท จำานวนพนักงานปี 2560 จำานวนพนักงานปี 2561

CBG 9 16

CBD 1,539 1,251

DCM 1,051 1,067

APG 311 278

ACM - 138

รวม 2,910 2,750

	 ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภทค่าตอบแทน
สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

เงินเดือนและโบนัส 2,910 809,497,767 2,750 1,094,917,474

เงินสนับสนุนกองทุนส�ารอง

เล้ียงชพี	และกองทนุประกนั

สังคม 2,910 32,854,625 2,750 48,522,617

รวม 842,352,392 1,143,440,091

 3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
	 ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นคู่ความหรือคู่กรณี	และ
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 3.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล	ซึ่งบริษัทฯ	ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ด�าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร	รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
	 บริษัทฯ	จึงก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	รวมถึงส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร	 โดยมีขอบเขตนโยบายในด้านต่างๆ	ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล	ดังนี้

 1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน 
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการบรหิารอตัราก�าลงัให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร	โดยพฒันากระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรท่ีมคีณุสมบตั	ิความ
สามารถ	และศกัยภาพเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์	เป้าหมาย	และพนัธกจิขององค์กร	กรณทีีม่ตี�าแหน่งงานว่าง	บรษิทัฯ	จะให้โอกาส	และ
พจิารณาคดัเลอืกพนกังานของบรษิทัฯ	ทีม่อียูใ่ห้ด�ารงต�าแหน่งทีว่่างน้ันเสยีก่อน	หากไม่สามารถสรรหาพนกังานจากภายในได้	บรษัิทฯ	จงึจะด�าเนนิการสรรหา	
และว่าจ้างบคุคลจากภายนอกเข้ามาแทน

 2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน 
	 บรษิทัฯ	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มสีายการบังคบับัญชาและการแบ่งส่วนงานทีก่ระชบั	 ด้วยบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผดิชอบของ
แต่ละหน่วยงานและต�าแหน่งงานอย่างชดัเจน	เหมาะสมกบัประเภทหรอืลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และมกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ความเหมาะ
สมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ของบรษิทัฯ
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 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายการบรหิารผลการปฏบิติังานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิผล	โดยมกีารก�าหนดตวัช้ีวดั	(KPI)	ซึง่ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษทัฯ	
เป้าหมายของหน่วยงาน	และเป้าหมายของแต่ละบุคคล	ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน	 รวมทั้งเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาให้ผล
ตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจ	และให้รางวัลพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 4. สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
	 บริษัทฯ	มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท�างานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร	(Diversity	Workforce)		และ
มีความมุ่งมั่นให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข	 ปลอดภัย	 รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างาน	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดสถานที่ท�างาน	 อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน	ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน	อีกทั้งจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ให้แก่พนักงาน	เช่น		ที่จอดรถ	
ห้องพยาบาล	ห้องน�้า	เป็นต้น

 5. สวัสดิการพนักงาน
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน	 รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	 เป็นธรรม	 และสามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน	 ซึ่งนอกเหนือจากการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน	
เช่น	การประกันชีวิต	ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ	สวัสดิการงานแต่งงาน	สวัสดิการงานศพ	และกองทุนเงินกู้ส�าหรับ
พนักงาน	เป็นต้น

 6. การพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	 โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์	 (Asset)	 ที่มีคุณค่าและสามารถเพิ่ทคุณค่าได้มาก
ขึ้นตามระยะเวลา	ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการพัฒนาระยะยาว	ที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม	แต่รวมถึงการออกแบบและพัฒนากิจกรรม	หรือการ
ด�าเนินการใดๆ	เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้	ทักษะ	และทัศนคติ	ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง	โดยไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ในงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว	แต่รวมถึงการเพิ่มศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปในหน้าที่การงาน	และการสร้างความพร้อมต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดและลูกค้า	ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ท�าให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร	ไว้	5	กลุ่มหลักสูตร	ดังนี้		

 (1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program) 
	 เป็นหลักสูตรเพื่อแนะน�าให้พนักงานใหม่	 ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	 ธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 บริการของกลุ่ม
บริษัทฯ	ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ	ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	รวมถึงข้อก�าหนด	กฏเกณฑ์	นโยบาย	ระเบียบและข้อบังคับในการท�างานของบริษัท	
ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย	
	 โดยหลักสูตรนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือฯ	 ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกัน	 เพื่อสร้างเสริมความ
พร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร	เริ่มต้นการท�างานกับบริษัทฯ	ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	อันจะส่งผลให้
พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป

 (2) หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะหลักของบุคลากร (Core Competency Training Program) 
	 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะหลัก	(	Core	Competency	)	ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุน	พัฒนา	และสร้างความเติบโตให้
กับธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่น�าไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติงานโดยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

 (3) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านธุรกิจ (Business Competency Development Program) 
	 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาพนักงานให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับแนวคิด	 รูปแบบและเครื่องมือการจัดการด้านธุรกิจ	 เพื่อสร้างเสริมทักษะ
และความสามารถที่จ�าเป็นเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาและปฏิบัติงานในสายงานของตนภายใต้สภาวะแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ	 ให้สามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 (4) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านการบริหาร (Managerial Competency Development Program) 
	 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 ส�าหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ	 ที่พนักงานระดับบริหารจ�าเป็นต้องมี	 เพื่อ
ให้สามารถบริหารงานและน�าพาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมายของบรษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การวางแผนงาน	 การคิด
เชิงกลยุทธ์	และภาวะผู้น�า	เป็นต้น
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 (5) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะในงาน (Functional Competency Development Program) 
	 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะ	และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความช�านาญและระยะเวลาในการเรียนรู้
และฝึกฝน	 ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อความส�าเร็จของการท�างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	 เช่น	 ทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์	
การควบคุมและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร	หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ	เป็นต้น		
 
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	บนพื้นฐานของโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาพนักงานออกเป็น	
4	กลุ่ม	ได้แก่	ทีมขาย	ทีมงานสาวบาวแดง	พนักงานโรงงาน	และพนักงานกลุ่มสนับสนุน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้		

 (1) ทีมขาย 
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้	 ทักษะ	 และความสามารถ	 ที่พร้อมส�าหรับการบริหารจัดการงานขายต่างๆ	
โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มย่อย	ซึ่งมีความแตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน	ดังนี้
	 1.	กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี	เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้กับตัวแทนจ�าหน่าย	
	 2.	กลุม่พนกังานขายประจ�าหน่วยรถขายเงนิสด	ท่ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการน�าเสนอสนิค้าและโปรโมชัน่ต่างๆ	ของบรษัิทฯ	ให้กบัร้านค้าปลกี		

 (2) ทีมงานสาวบาวแดง 
	 ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ท�าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้ผู้บริโภค	ร้านค้า	รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ให้เกิดการรับรู้	เชื่อมั่น	และคุ้นเคยกับสินค้าที่บริษัทฯ	จัดจ�าหน่าย	โดยการท�ากิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง	ซึ่งบริษัทฯ	จะ
จัดให้มีการพัฒนาความรู้	ทักษะต่างๆ	เช่น	เทคนิคในการเป็นพิธีกร	ความกล้าแสดงออก	การติดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	เป็นต้น	

 (3) พนักงานโรงงาน 
	 ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน	บริษัทฯ	จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต	คุณภาพของผลิตภัณฑ์	การลดต้นทุน	การเพิ่มผลผลิต	และขั้นตอน
การปฏบิตังิาน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของโรงงาน	กล่าวคอืการเพิม่ผลผลติ	การลดต้นทนุ	และการบรหิารงานด้านระบบคณุภาพ	เช่น	ระบบ	
GMP	ระบบ	HACCP	และ	ระบบ	ISO	22000	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค	และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานใน
ด้านอื่นๆ	ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป	(Soft	Skill)	

 (4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน
	 พนักงานในกลุ่มสนับสนุนถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญ	ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปในทิศทางและเป้าหมายท่ีบริษัทฯ	ตั้งไว้	 การพัฒนาให้
พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ	(Business	Partners)	ของสายงานหลักจึงมีความจ�าเป็น	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้	ทักษะ	และความสามารถโดยให้มีการเรียนรู้จากการสอนหน้างานและการปฏิบัติงานจริง	จากการฝึกอบรมภายใน	(In-house	Training)	
และจากค�าแนะน�าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน	 รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก	และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ใน 
องค์กร	(Knowledge	Management)	ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้	ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานด้วยกันเอง 
(Knowledge	Sharing)	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม	คือ	หลักสูตรการปลูกจิตส�านึกขับขี่ปลอดภัย	
พร้อมทั้งได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย	ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ	 “บาวแดง	 ขับข่ีปลอดภัย	 ใส่ใจทุกคน”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้
พนักงานในองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน	และสร้างจิตส�านึกในเรื่องการขับข่ีอย่างปลอดภัยใส่ใจเพ่ือนร่วมทาง	 ท่ีไม่ใช่แค่เพียงการใช้รถ
ในเวลาท�างานเท่านัน้	แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถึงการใช้รถใช้ถนนในเวลาส่วนตวัของพนกังานเมือ่ต้องเดนิทางมาท�างาน	หรอืเดินทางกลบับ้าน	
รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวันโดยค�านึงถึงสังคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย
	 นอกเหนือจากหลักสูตรที่กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดไว้ข้างต้น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ด�าเนินการส�ารวจ	และวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	
โดยให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอหลักสูตรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกน้องใต้บังคับบัญชาและน�าหลักสูตร
ดังกล่าวมาจัดเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี	เพื่อให้ตรงตามความต้องการ	และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานอย่างมากที่สุด
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การจัดอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ�าปี 2561

บริษัท

จำานวนหลักสูตร (ครั้ง) จำานวนคนและชั่วโมงที่อบรมจริง งบประมาณ (บาท)

แผน
อบรม

จริง

คิดเป็น 

%

จำานวน

คนที่เข้า

อบรม

จำานวน

ชั่วโมง

เฉลี่ย

ชั่วโมง 

อบรม

คนละ

ตามแผน ใช้จริง คงเหลือ %

CBG 7 9 129% 12	 114	 10 64,740	 74,973	 -10,233	 -16%

CBD	(สนญ.) 142 103 73% 781	 5,333	 7 2,487,530	 2,095,055	 392,475	 16%

DCM 68 48 71% 2,486	 12,801	 5 353,400	 619,701	 -266,301	 -75%

APG	(สนญ.) 9 8 89% 11	 73	 7 52,200	 25,713	 26,487	 51%

CBD	(โรงงาน) 68 112 165% 2,248	 18,006	 8 741,243	 728,052	 13,191	 2%

APG	(โรงงาน) 62 60 97% 714	 5,655	 8 914,400	 487,613	 426,787	 47%

ACM - 31 - 626	 4,061	 6 - 285,408	 -285,408	 -

Grand	total 356 371 104% 6,878	 46,043	 7 4,613,513	 4,316,515	 296,998 6%
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การกํากับดูแลกิจการ
WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 
	 บริษัท	 คาราบาวกรุ๊ป	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	(“บริษัทฯ”)	 ยึดถือ	 และปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	ผ่านทางกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ	ประกาศใช้ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2557	เป็นต้นมา	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 นี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อความเหมาะสมกับสภาวการณ์และการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยมีการปรับปรุงและก�าหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	ให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	(ตลท.)		หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	
ก.ล.ต.)	และข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ		
	 	ทั้งนี้	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ประกอบไปด้วย	5	หมวด	ดังนี้	

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Rights	of	Shareholders)
2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)		
3.	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	Stakeholders)
4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Board	Responsibilities)	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ	 โดยควบคุมบริษัทฯ	 ผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 จึงให้ความ
ส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ผู้ลงทุนต่างชาติ	 หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน	 รวมถึงมีเจตนารมณ์
ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น		พร้อมอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

 การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงหน้าที่	 และให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น	 รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับ
และใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม	 เท่าเทียม	 เป็นธรรมและเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับ
ของบริษัท	ข้อปฏิบัติ	ข้อบังคับ	กฎ	ระเบียบของ	ตลท.	และ	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย	การโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	ถอดถอน	และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	 เช่น	 การจัดสรรเงินปันผล	 การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์	 สนธิการลดทุนหรือ
เพิ่มทุน	และการอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น
	 นอกจากนี้เพื่อเคารพสิทธิ	 และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	 บริษัทไม่มีการก�าหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น	และไม่มีแนวนโยบายในการท�าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

 การประชุมผู้ถือหุ้น 
	 การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 จึงมีแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ตามแนวทางที่	ตลท.	ก�าหนด	เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นภายใน	 4	 เดือน	 นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	 หรือตามรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก�าหนด	 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	 โดยในการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการประชุม	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
ราย	 รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน	 เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวัน	 เวลา	 และสถานที่ประชุมให้
มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯก�าหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดหลักเกณฑ์	ช่องทาง	ช่วงเวลา	และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและเว็บไซต์ของตลท.
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม	 วัตถุประสงค์	 เหตุผล	 ความเห็น	 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ	
อย่างชัดเจน	พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล	และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละ
วาระอย่างมีประสิทธิผล	 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและ
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	หรือสามารถสอบถาม	เสนอแนะ	หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้
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	 บรษิทัฯ	ได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายก�าหนดโดยมคี�าอธบิายวธิกีาร	และเอกสารทีผู่ถ้อืหุน้	ต้องจดัเตรยีมเพือ่ใช้ในการเข้า
ร่วมประชุมและการมอบฉันทะ	 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพ่ือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่น	หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้
ถือหุ้นระบุได้
	 บริษัทฯ	จะจัดเตรียมบุคลากร	ระบบลงทะเบียน	และเทคโนโลยีต่างๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม	รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว
	 บริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม	ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์	 วิธีการในการเข้าร่วมประชุม	และการมอบฉันทะ	รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์	และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนเริม่การพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ	ตลอดจนจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุผู้ถอืหุน้	รวม
ถึงส่งเสริมให้มีบุคคลที่สาม	หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและ
โปร่งใสด้วย
	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น	 และตั้งค�าถามใด	ๆ	ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม	และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม
	 บริษัทฯ	จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ	ตลท.	ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ท่ี	ตลท.	และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
ก�าหนด	รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีถูกต้องและครบถ้วน	พร้อมท้ังจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่	ตลท.	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ก�าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	อีกทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders)
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ไม่ว่าจะเป็น	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	
ผู้ลงทุนสถาบัน	 และผู้ลงทุนต่างชาติ	 จึงก�าหนดนโยบายเพื่อดูแล	 ปกป้อง	 และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	 และเป็น
ธรรม	ดังต่อไปนี้
	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม	 และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	 และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ	ก�าหนด	รวมถึง
เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการ	รวมถึงช่องทาง	ช่วงเวลา	และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และแจ้ง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของ	ตลท.	ด้วย
	 บริษัทฯ	 จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และเอกสารประกอบการประชุม	 เป็น	2	 ภาษา	 ทั้งภาษาไทย	 และ	 ภาษาอังกฤษ	 และจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และเอกสารดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด
	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ	 ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 น�าส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	 และลงคะแนนเสียงแทนตนได้	
พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน	ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง	และไม่เกิด
ปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ	 โดยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก�าหนดขึ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	
โดยไม่มีการก�าหนด	 มาตรการใด	 ๆ	 ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	 ให้กรรมการอิสระ
ท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ	ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้	
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน	 และผู้เกี่ยวข้อง	 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ก�าหนด	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ	ที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์	และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยรวม	ทั้งนี้	กรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่
ท�ากับบริษัทฯ	จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทฯทราบอย่างชัดเจน	 และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	
ก.ล.ต.	ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด	(ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราช	บัญญัติหลักทรัพย์ฯ)	รวมถึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจ�า	 และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ	และผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย	
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน	 และประกาศให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัททราบอย่างชัดเจน	 เกี่ยวกับ
การห้ามน�าข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯ	 ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น	 ซึ่งรวมถึงการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย	นอกจากนี้ได้
ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ	 โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึง
ขั้นให้ออกจากงาน	
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	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการท�ารายการระหว่างกัน	โดยค�านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ	หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด	และค�านึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	รวมถึงบริษัทฯ	ได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ	ข้อบังคับของ	ตลท.	และส�านักงาน	ก.ล.ต.	
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ	และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	 ของบริษัทฯ	 ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก	 โดยตระหนักดีว่า
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ทุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ	อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยได้ก�าหนดให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ	 ทั้งนี้ในระบบการก�ากับดูแลกิจการมีผู้มี
ส่วนได้เสียที่ส�าคัญหลายกลุ่มด้วยกัน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	หรือผู้ลงทุน	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	สังคมหรือภาครัฐ	และกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ได้แก่	คู่แข่งทางการค้า	เป็นต้น	
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 ผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย	 กลุ่มต่าง	 ๆ	 จึงได้
ก�าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์	 ประโยชน์ร่วมกัน	 และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มี
ส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยดี	โดยได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดหลัก
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ	ครบถ้วน	ถูกต้อง	รวมถึงบริหารจัดการและตัดสิน
ใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ	 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสร้างความ
เติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

พนักงาน 
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย	 เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์	 โดยก�าหนดนโยบายว่า
พนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	และค�านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม	พร้อมทั้งให้ความส�าคัญ
กับคุณภาพชีวิต	ความปลอดภัย	สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง	
	 โดยบริษัทฯ	 มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ	 และประสิทธิภาพในการท�างานเป็นหลัก	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์กร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน	
	 บริษัทฯ	 ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์	 หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร	 ต่อพนักงาน	 และต่อตนเอง	 และก�าหนดวิธีการ
บริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์
	 บริษัทฯ	จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	(Safety,	Occupation	Health	and	Environment	-	SHE)	ประจ�าที่
โรงงานผลิตทั้ง	2	โรง	โดยมีวัตถุประสงค์ในการท�างานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	เพิ่มความปลอดภัย	และลดอุบัติเหตุที่ในการท�างาน

 บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 	 	 	 	 						

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ�านวนพนักงาน 530 690 632 451

จ�านวนอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 17 16 10 8

หยุดงานจากอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 8 6 4 3

 บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จ�ากัด	โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนพนักงาน 180 215 288 271

จ�านวนอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 17 10 15 12

หยุดงานจากอุบัติเหตุ	(ครั้ง) 1 - 2 1
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ลูกค้า 
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 เอาใจใส่	 และรับผิดชอบต่อลูกค้า	
โดยการรักษาคุณภาพ	 และมาตรฐานของสินค้า	 รวมถึงบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นไปตาม
จริยธรรมทางธุรกิจ	เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า	และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	และมีราคาที่เหมาะสม	ทั้งนี้	บริษัทฯ	
ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า	 และก�าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คู่ค้า
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า	 โดยพิจารณาจากผลงาน	ราคา	ความน่าเชื่อถือ	และไม่มีประวัติการกระท�าผิดด้าน
ทุจริตคอรัปชั่น	และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ	ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจร่วมกันนั้น	บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค	และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	
	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า	 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	
รวมถึง	 จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก�าหนด	 และบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงาน
ในกรณีทุจริตคอรัปชั่น	

เจ้าหนี้ 
	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม	และเท่าเทียมกัน	รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ข้อก�าหนด	และ
ข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง	ๆ	อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า 
	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล	 และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	 ด้วยการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต	 ไม่มีการปกปิดข้อตกลง	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง	 และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

สังคมและชุมชน 
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม	 เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม	 โดยเฉพาะ
บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทฯ	 โรงงาน	 และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ	 รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับประเทศ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะมีการ
สร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน	ให้ความส�าคัญต่อความต้องการของชุมชน	โดยบริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น	เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม	
และชุมชนในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน	

สิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร	 ไปจนถึงชุมชนและสังคม	 รวมถึงตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในทุกๆ	กระบวนการ	เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
	 บริษัทฯ	ใช้ช่องทางต่างๆ	ของบริษัทฯ	เช่น	ป้ายประชาสัมพันธ์	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	และรณรงค์
ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร	และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า	เช่น	ปิดไฟ	และเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทุกครั้งหลังเลิกใช้
งาน	เป็นต้น	นอกจากนี้ผู้บริหาร	เน้นย�้าการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่เสมอ	และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงาน

หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
	 บริษัทฯ	 ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ	 อย่างเคร่งครัด	 ทั้งต่อแรงงาน	 การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี	 ความ
ปลอดภัยในสถานที่ท�างาน	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งกฎ	ระเบียบ	และประกาศต่าง	ๆ	ของทางราชการ	ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย
	 เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ	บริษัทฯ	จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของ	ตลท.	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน	 โดยอย่างน้อยครอบคลมุหลกัการต่าง	 ๆ	 ทีก่�าหนดใน
หลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2555	ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
	 (2)	บรษิทัฯ	จดัให้มกีระบวนการ	และช่องทางในการรบัเรือ่งและจดัการกบัข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน	
website	ของบรษิทั	

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัท	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	รวมถึงข้อมูลอื่น
ที่ส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	 โปร่งใส	และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม	
และเป็นธรรม	จึงได้ก�าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ	ดังนี้
	 บรษิทัฯ	ดแูลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล	และสารสนเทศของบรษิทัฯ	รวมถึง	รายงานทางการเงนิ	และข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน	และ
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เรื่องอื่น	ๆ	ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย	ตลท.	และส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่เหมาะสมแลเพียงพอ	โดยค�านึง
ถึงความจ�าเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจท�าให้เสียประโยชน์	และความ
สามารถในการแข่งขนัด้วย	เช่น	การรายงานข้อมลูและผลการปฏิบตังิานต่าง	ๆ	ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	
(แบบ	56-2)	 รายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจัดท�าขึ้น	 โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี	พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท�างบการเงิน	และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง	ครบถ้วนภายใต้
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย	
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ในการจัดท�า	และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อท�าหน้าท่ีติดต่อ	ประสานงาน	สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้น	
รวมถงึนกัวิเคราะห์ทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้อง	เท่าเทยีมและเป็นธรรม	โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	
และจดัให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการด�าเนนิงานและโครงการต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ	ต่อสือ่มวลชนเพือ่ให้สาธารณชนได้รบั
ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	
	 บริษัทฯ	มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่	ตลท.	จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาที่
เหมาะสม	ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และสาธารณชนทั่วไป	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
ของบริษัทฯ	โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	รวมถึงบริษัทฯ	ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผย
แพร่ข้อมูลต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 เพื่อให้นักลงทุน	และผู้สนใจท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทันต่อเวลา	
และเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้	เพื่อประโยชน์ส่วนตน	โดยได้ก�า
หนดให้กรรมการ	และผู้บรหิารของบรษิทัต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ	ก�าหนด	รวมถงึการ
เข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต	บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	และความเหมาะสมของรายการนั้น	 ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณไีป	และเพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้	บรษิทัฯได้ก�าหนดให้กรรมการและพนกังานหลกีเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยง
กับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน	 โดยในกรณีท่ีกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด	ๆ	กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง	หรือมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มบีทบาท	หน้าที	่และความรบัผิดชอบทีส่�าคญัในการก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย	และแนวทาง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยก�าหนดโครงสร้าง	คุณสมบัติ	 และขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ที่เหมาะสม	และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้	 ความสามารถ	
ประสบการณ์	วิสัยทัศน์	และความซื่อสัตย์	สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีคณะอนุกรรมการ	หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 เพ่ือศึกษา	พิจารณา	กล่ันกรอง	และปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นไปโดยชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ	 จึงก�าหนดโครงสร้าง	กรอบการท�างาน	และอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะอนุกรรมการหรือ 
คณะกรรมการ	ชุดย่อยต่าง	ๆ	ไว้ดังนี้

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	หรือ	ตามที่กฎหมาย	และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯก�าหนดไว้	
2.	 กรรมการของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย	
3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ	ทั้งหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	หรือ

มีสัดส่วนกรรมการอิสระ	ตามที่กฎหมายหรือส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	
4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท	 และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

เป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
	 กรรมการบรษิทัต้องมคีณุวฒิุ	ความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์การท�างานในหลากหลาย	สาขาวิชาชพีอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
กิจการของบริษัท	 รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด	และ/หรือไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย	และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึง	
กฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อบังคับที่บริษัทฯก�าหนดไว้	
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
	 กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารและต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 รวมถึง	 ข้อก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	(รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ปรากฏอยู่ในหัวข้อ	“การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด”)

การสรรหากรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท	 โดยพิจารณา
คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 จากคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสม	
รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯอย่างเหมาะสม	 ทั้งเรื่องอายุ	 เพศ	 ความหลากหลายในทักษะ	 วิชาชีพ	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ	
	 เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะน�าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว	พร้อมประวัติ
อย่างเพียงพอส�าหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์	และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น	 จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง	 อย่าง
ซื่อสัตย์	สุจริต	ใช้ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
ข้อบังคับบริษัทฯ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด	รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทันเวลา	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี	 โดยให้ค�าแนะน�า	 อนุมัติและก�าหนดวิสัยทัศน์	 และเป้าหมาย	
ตลอดจน	กลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงาน	การจัดสรรทรัพยากรส�าคัญของบริษัทฯให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สามารถปรับ
ตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง	สามารถแข่งขันได้	และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว	รวมทั้ง	ก�ากับ	ควบคุม	ดูแลการบริหาร	และการด�าเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาก�าหนดให้เป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน	 	 เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทฯ	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมโดยรวม	โดยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี	 การตรวจสอบภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 และการควบคุมภายในที่เหมาะ
สม	เพียงพอ	และเชื่อถือได้	เพื่อให้การปฏิบัติงาน	มีความครบถ้วนถูกต้อง	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงรับผิดชอบและ
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วนและทันเวลา
	 ทั้งนี้	ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึง	 ในกรณีที่กรรมการ	 หรือบุคคล	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 หรือมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย	(ตามข้อบังคับบริษัทฯ	กฎหมาย	และตามที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลท.	ประกาศก�าหนด)	ที่มีส่วนได้เสียใน	เรื่องใดก�าหนดให้
บุคคลดังกล่าว	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ๆ
	 การปฏิบัติหน้าที่	 หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ	ที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง	หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจ�านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้	โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ	
และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน	ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่
จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งท�าหน้าที่	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่
จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	 หรือมอบอ�านาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอ�านาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	 (ตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ
บริษัท	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ประกาศก�าหนด)	กับกลุ่มบริษัทฯ	ยกเว้น	เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาอนุมัติไว้	ทั้งนี้	ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	 5	 แห่ง	 รวมถึง	
ก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ	ยกเว้นบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	หรือบริษัทในเครือ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 
	 ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.	 รบัผิดชอบในฐานะผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการก�ากบัดแูล	ตดิตาม	ให้การบรหิารงานของบรษัิทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบาย
ที่ก�าหนดไว้	

2.	 ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และการประชุมผู้ถือหุ้น	
3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน	
4.	 เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 ของบริษัทฯ	และระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้	 และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดใน

กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน	
5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส	และสามารถก�าหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตาม 
	 	 ความจ�าเป็น	โดยก�าหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า	ตลอดทั้งปี	
	 2.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 
	 	 พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน	เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันก่อนวันประชุม	เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น 
	 	 เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	
	 3.	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	แต่ละคร้ัง	ต้องมกีรรมการบรษิทัฯ	มาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการบรษิทัฯ	ทัง้หมด 
	 	 จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	
	 4.	 ประธานกรรมการท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ	ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิ 
	 	 หน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	หากไม่มีรองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ให้กรรมการบรษิทัเลอืก 
	 	 กรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	
	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และหลังจากท่ีผ่านการรับรองจาก 
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้	พร้อมส�าหรับกรรมการ	และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 
	 ในปี	2561	กรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน	เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนการประชุมที่
ได้จัดขึ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	มีการตรวจสอบ	และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม	
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือ
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม	เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย	หารือประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	หรือเรื่อง
อื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดออกจากต�าแหน่ง	จ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม	ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่
งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้	 ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมี
วาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า	3	วาระ	หรือ	9	ปี	เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ	สมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น	คณะกรรม
การบริษัทฯอาจพิจารณาความเป็นอิสระ	ความเหมาะสม	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า	3	วาระหรือ	9	ปี	ดังกล่าว	เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	
ต่อไปได้
	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว	 กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย	 หรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้	
และในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	 ทั้งนี้	 การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 บริษัทฯ	มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
	 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียน	
ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน	และปรับปรุงแก้ไข	ซึ่งการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดต่างๆ	ในปี	2561	แบ่งออกเป็น	ดังนี้

1.	 ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
2.	 ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	 ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
4.	 ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 น�าแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนใช้ในการ
ประเมินตนเอง	ทั้งนี้	โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าว	มีดังนี้
	 แบบที่	1	“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ”	เพื่อใช้ประเมินการท�างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
	 แบบที่	2	“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ”	เพื่อใช้ประเมินการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
	 วิธีการให้คะแนน	 สามารถท�าได้หลายวิธี	 และควรก�าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละ
หัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้	เช่น
	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น
	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	
	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี
	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
	 นอกจากนี้	 ในปี	 2561	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการประเมินตนเองรายบุคคล	 ระหว่างกรรมการบริษัททั้ง	 9	 ท่าน	 โดยแบบ
ประเมินที่ใช้เป็นแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแบบ	 ซึ่งผลการประเมินการท�างานของกรรมการบริษัท	 อยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ	80

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม	 และสามารถ
ตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	 และ
คณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และบ�าเหน็จกรรมการ	รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�าดับต่อไป
	 โดยในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะพิจารณาเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยค่าตอบแทน	 ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่	 ผลการปฏิบัติ
งาน	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติ	
หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้ได้

การปฐมนิเทศ 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท	 นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 ตลอดจนสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 แผนธุรกิจและ
การด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของบริษัท	รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง	ๆ	ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัท

การพัฒนากรรมการ 
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริม	 และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา	 และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง	 ๆ	 ที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association)	หรือ	IOD	และตลท.	รวมถึงองค์กรอิสระ
หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความรู้	และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมอบรม	 และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ	 ที่กรรมการพิจารณาแล้ว	 เหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของกรรมการ	 เพื่อน�ามาเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท	 อาทิเช่น	 กฏเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการที่ถูกก�าหนดขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา	
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แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
	 บริษัทฯ	จัดให้มีการจัดท�าและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่ง	ผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	
มีผู้บริหารที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	 และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผน
สืบทอดต�าแหน่งตามความเหมาะสม	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	 และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
ของบริษัท
	 บริษัทฯ	จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	โดยมี	6	ขั้นตอน	ดังนี้

1.	 ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญ	เพื่อจะจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
2.	 ก�าหนดคุณสมบัติ	และคุณลักษณะในด้านต่างๆ	ของผู้สืบทอดต�าแหน่ง	เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก	รวมถึงทบทวนบทบาทหน้าที่
3.	 ร่วมกับตัวแทนจากสายงานประเมิน	และพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง	จากผู้ที่มีคุณสมบัติ	และคุณลักษณะเหมาะสมที่ระบุไว้ใน

แผนงาน
4.	 น�าเสนอผู้บริหาร	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญ	และรายชื่อผู้สืบทอดต�าแหน่ง
5.	 จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก	และด�าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้	 เช่น	การอบรม	การมอบหมายงานโครงการ

พิเศษ	เป็นต้น
6.	 ติดตามผลการพัฒนา	ทบทวนความคืบหน้า	การพัฒนาความพร้อมของผู้สืบทอดต�าแหน่ง	รวมถึงสถานะ	และการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง

งานส�าคัญ	

เลขานุการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนด	 โดยมีขอบเขต	
อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2.	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และหน่วยงานก�ากับดูแลที่

เกี่ยวข้องก�าหนด

คณะอนุกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	 คือ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	การประชุม	วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง	 และขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบของ	 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตร	หรือค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนั้น	ๆ
	 การประชุมส�าหรับคณะอนุกรรมการได้มีการก�าหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า	และสามารถก�าหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ�า
เป็น	รวมถึงมีการจัดท�าบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย
	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง	 องค์ประกอบ	 บทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	 การ
ปฏิบัติงาน	การเข้าร่วมประชุม	จ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะอนุกรรมการ	รวมถึงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่	 และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้	 ความเข้าใจและความร่วมมือของทุก
คนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจ	และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้ง
องค์กร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน	เพือ่ให้การปฏบิตังิานของบริษทัฯเป็นไปตามเป้าหมาย	ข้อบงัคบั	
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ	ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้องรักษา	และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น	และ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ก�าหนดล�าดับชั้นของการอนุมัติ	 และความรับผิดชอบของผู้บริหาร	และพนักงาน	ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร	ก�าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถกูต้องรดักมุ	ป้องกนัการทจุรติ
คอร์รปัชัน่	และเป็นไปตามทีก่ฎ	ระเบยีบต่าง	ๆ 	ก�าหนดไว้	รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลการด�าเนนิงานและบรหิารงานของบรษัิท	
เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รบัรายงาน
โดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 รวมถึงจัดท�าเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	ทกุไตรมาส	และรายงานในรายงานประจ�าปีด้วย	บรษิทัฯ	ได้ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการปฏิบัตหิน้าที่

93WORLD CLASS PRODUCT    WORLD CLASS BRANDCARABAO GROUP PCL.



ตรวจสอบ	และถ่วงดลุได้อย่างเต็มทีโ่ดยให้ขึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการปฏบิตังิานของบรษัิทได้ด�าเนนิการตามแนวทาง
ทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมปีระสทิธภิาพ	โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ดัขึน้แต่ละครัง้	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบทีส่�าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบ
ว่าควรปรบัปรงุงานในด้านใดบ้าง	รวมถงึเป็นหน่วยงานทีส่นับสนุนการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	ทัง้จาก
บคุคลภายในและภายนอกบรษัิทด้วย

การบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	 โดยได้จัดให้มีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	 และผู้บริหาร	 ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน	
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร	 รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อ
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก	 ความเสี่ยงรอง	 และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญ	 พร้อมแนะน�า	 แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ	 หรือบรรเทาผลลบ
จากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง	ๆ	และมีการติดตาม	ความคืบหน้าในการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	รวมถึงจัดท�าเป็นรายงานของคณะ
กรรมการ	บริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกไตรมาส	และรายงานในรายงานประจ�าปีด้วย
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การสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และ 
ผู้บริหารระดับสูงสุด

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
 (1) คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบและการสรรหา	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 นั้นได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของ
บริษัท	 ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2559	 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2559	 กฎบัตรดังกล่าวก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	
	 (ก)	 กรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยกรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	อย่างเต็มที่	นอกจากนี้	กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.	 ประกาศก�าหนด	 โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
	 (ข)	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
	 (ค)	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	โดย
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหาร
กิจการ	 อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.28/2551	
เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	(“ประกาศทจ.	28/2551”)	ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	 (ง)	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	 คน	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศ	ทจ.28/2551	อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศก�าหนด
	 (จ)	 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท	 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะ
เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

 (2) คณะกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการสรรหา	 และก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณา
จากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตาม	 พ.ร.บ.	 บรษิทัมหาชน	 พ.ร.บ.	 หลกัทรพัย์ฯ	 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 รวมถึง
ประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การ
ท�างานและความเหมาะสมด้านอื่น	ๆ 	ประกอบกัน	จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อไป	บริษัทฯ	
มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน	ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้	ดังนี้
	 (ก)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย
	 (ข)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.
	 (ค)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 (ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.
	 (จ)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.
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	 (ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ	 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.
	 (ช)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 (ซ)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ
	 องค์ประกอบ	 และการสรรหา	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 หรือการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบนั้นปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ	ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2557
	 (ก)	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	โดยประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	
กรรมการตรวจสอบนั้นแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	 (ข)	คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อย	1	คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมทั้งระบุไว้ในแบบ	 Filing	 แบบ	
56-1	และ	แบบ	56-2
	 (ค)	 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ	 และมีผลให้จ�านวน
สมาชิกน้อยกว่า	 3	 คน	 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน	 3	 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน	
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 (ง)	ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	 (จ)	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

 (4) คณะกรรมการบริหาร
	 องค์ประกอบ	 และการสรรหา	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 หรือการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริหารนั้นปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2557	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2557	รายละเอียดสรุปได้ดังนี้							
	 (ก)	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน
	 (ข)	 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร	
อาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

 (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2557	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2557	 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ชุดหนึ่ง	 ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ�านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร	 รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพื่อควบคุมความเสี่ยง	 และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 โดยมีหน้าที่ส�าคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ก�าหนดมาตรการป้องกัน	 และติดตามดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 กฎบัตรฉบับนี้ท�าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท	 หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 กรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ครบก�าหนดต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้		

 (6) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 4/2559	 เมื่อวันที่	 11	 พฤศจิกายน	2559	 	ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	 โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 นอกจากนี้ยัง
มีบทบาทส�าคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม	 และสะท้อนถึงความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยคณะกรรมการบรษัิทจะเลอืกกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่งตัง้โดยคณะ
กรรมการบรษิทั	มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปีนับแต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่ีครบก�าหนดต้องออกจากต�าแหน่งตาม
วาระ	โดยอาจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอืน่	(Holding	Company)	และไม่มกีารประกอบธรุกจิอย่างมีนยัส�าคญัเป็นของตนเอง	ดงันัน้	 เพือ่ให้
บริษทัฯ	 สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบรษัิทฯ	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	
คร้ังที	่3/2557	เมือ่วันที	่22	เมษายน	2557	จงึได้มมีตอินุมตันิโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทนุ	เพือ่ก�าหนดกลไกในการ
ก�ากับดแูลบรษิทัย่อย	 และก�าหนดมาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัดงักล่าวเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษัิทฯ	 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ	ทจ.	28/2551	นอกจากน้ีทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	ครัง้ท่ี	3/2557	เมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	2557	ได้มมีตอินมุตักิารแก้ไข
ข้อบงัคับของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ	ทจ.	28/2551	ดงักล่าวด้วย	
 
	 รายละเอียดการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ	
เข้าไปลงทุนมีดังนี้

 1 การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
	 บริษัทฯ	ก�าหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	ในเรื่องของการรับรองรายงาน
การประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น	 การรับรองงบการเงินประจ�าปี	 การเลือกตั้งกรรมการและการก�าหนดค่าตอบแทน	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
และการก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	การจัดสรรเงินก�าไร	การอนุมัติเรื่องอื่น	ๆ	และการพิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ซึ่งไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในวาระ
การประชุม	เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	
บริษัทย่อย	และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

 2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ	และรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ	รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 (1)	การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
	 	 บริษัทฯ	 จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ในบริษัทย่อยนั้น	โดยก�าหนดให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	ตลอดจนไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ว่าด้วยการก�าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท

	 	 (2)	การก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
	 	 กรรมการทีไ่ด้รับแต่งตัง้ตามมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัย่อยนัน้	 มขีอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบังคบัของบรษิทัย่อย	ซ่ึงทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	ครัง้ท่ี	3/2557	เมือ่วนัท่ี	1	ตลุาคม	2557	มมีตอินมุตัข้ิอบงัคบั
ดงักล่าวมีวัตถปุระสงค์เพือ่ให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยเข้าใจบทบาท	หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของตนท่ีมต่ีอผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	และบรษิทั
ย่อย	และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏบัิตหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิลและมคีวามโปร่งใส	ทีส่�าคญัคณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัิ
หน้าทีใ่ห้เป็นไปตามนโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากบัดแูลกจิการท่ีบรษิทัเข้าไปลงทนุ	ตลอดจนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีบรษิทัฯ	ก�าหนดขึน้	
	 	 นอกจากนี้	 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน	 ระบบบริหารความเสี่ยง	
และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท�าให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินการต่างๆ	 ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ	ข้อบังคับของบริษัทย่อย	หมวด	5	การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ	
เข้าไปลงทุน	 กฎหมายและประกาศเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	 รวมถึงประกาศ	 ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้อย่าง
แท้จริง	 รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน	 เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่อง	 และน่าเชื่อถือ	 และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตาม
ดูแลผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	 การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	 และการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญ
ของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย	 โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน
และกรรมการอิสระของบริษัทฯ		 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง	 และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดท�าไว้อย่างสม�่าเสมอ

	 	 (3)	การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
	 	 (ก)	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน�าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน	 และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกรรมใด	 ๆ	 ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	 กับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย	 หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยก�าหนด	 โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ	ทราบภายในก�าหนดเวลาที่บริษัทฯ	ก�าหนด	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด	ๆ	ซึ่งการ
พิจารณานั้นจะค�านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่อง
ที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 (ข)	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์	 และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และหลีก
เลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเรื่องดัง
กล่าวให้แก่บริษัทฯ	ทราบ
	 อนึ่ง	 การกระท�าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น
นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ	 หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย	 ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท
ย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

• การท�าธุรกรรมระหว่างบรษัิทย่อยกบักรรมการ	ผู้บรหิาร	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องโดยมไิด้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน
• การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา	เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	หรือ
• การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 (4)	การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย
	 (ก)	 บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง	 การได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการท�ารายการในลักษณะดังกล่าวในท�านองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
	 (ข)	 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ	 การขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	 ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบ
การรายอื่น	 ๆ	ต่อบริษัทฯ	ผ่านรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน	และบริษัทฯ	มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือน�าส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีดังกล่าว	 ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�าคัญใด	 ๆ	 บริษัทฯ	 อาจแจ้งให้
บริษัทย่อยชี้แจง	และ/หรือน�าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ	ได้

	 (5)	การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
	 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 และของบริษัทย่อย	 ทั้งที่ได้มาจากการกระท�าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด	 ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัย
ส�าคัญต่อบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 (6)	การท�าธุรกรรมของกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย	 จะท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ตามแต่ขนาดรายการที่ค�านวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน	 ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการท�าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วย
อ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	และเป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท	หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

 3 การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
	 (1)	บริษัทย่อยมีหน้าที่น�าส่งผลการด�าเนินงานรายเดือน	และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	ตลอดจนข้อมูล
ประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ	 พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ	 ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น	 เพื่อประกอบการจัด
ท�างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจ�าไตรมาสหรือประจ�าปีนั้นแล้วแต่กรณี
	 (2)	บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดท�างบประมาณการผลการด�าเนินงาน	และสรุปเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานจริงเป็นราย
ไตรมาส	รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
	 (3)	บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ	ให้ด�าเนิน
การตรวจสอบและรายงาน
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รายงานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 คาราบาวกรุ๊ป ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม	 ตลอดจนด�าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม	 เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
รากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน	

นโยบายด้านความยั่งยืน
	 บริษัทฯ	มุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์	ภารกิจ	พันธสัญญา	กลยุทธ์	และนโยบาย	เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง	มั่นคง	และยั่งยืน	โดยค�านึง
ถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	

โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป	 ซึ่งเป็นตัวแทนระดับผู้บริหารจากสายงานต่างๆ	 ของบ
ริษัทฯ	 มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน	 และนโยบายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ประเมินสาระส�าคัญ	 ก�าหนดขอบเขตและจัดท�า
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยแต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ปขึ้น	 เพื่อศึกษาและก�าหนดโครงการที่จะด�าเนินการภายใต้
กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป

ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจหรือคาดหวัง

1.	พนักงาน โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการที่ดี

2.	คู่ค้า	Supplier การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

3.	ลูกค้า ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้

4.	ผู้ถือหุ้น	/	นักลงทุน ผลด�าเนินงาน	การเติบโตทางธุรกิจ	และความโปร่งใส

5.	เจ้าหนี้	ลูกหนี้ รักษาค�ามั่นสัญญาและเชื่อถือได้

6.	ชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ

7.	สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท
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การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความยั่งยืน
	 เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิของบรษิทัฯ		การเตรยีมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทาง
ธุรกิจ	และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์สินค้าระดับโลก	แบรนด์ระดับโลก	บริษัทให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร	ให้เป็นทั้งคนท่ีรู้แจ้ง 
ท�าจริง	ถูกต้อง	แม่นย�า	ตามค่านิยมองค์กร	ตลอดจนการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมงาน	เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรคุณภาพ	ที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงสุดและมีสุขภาพองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2561 ของส�านักทรัพยากรบุคคลและส�านักปฏิรูปองค์กร
โครงการสามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร 
	 ผู้น�าระดับสูงให้ความส�าคัญเร่ืองการสื่อสาร	ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติผ่านการน�าองค์กร	การบริหารจัดการที่ใช้
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร	 ของบริษัทคาราบาว	 ผลักดันให้เกิดการปฎิรูปองค์กรเพื่อให้ทุกส�านักเดินไปสู่เป้าหมายบริษัทตามท่ีได้
รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ผ่านแนวคิดของ	OKR	เพื่อใช้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการขององค์กร	ทีมงาน	อีกทั้งช่วยให้เกิดการ
มุ่งเน้นประเด็น	Objectives	and	Key	Results	ที่ส�าคัญ	และช่วยให้ทีมงานทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเกิดผลดีได้แก่

1.	 เกิดนวัตกรรมใหม่การบริหารจัดการให้กับบริษัทฯ	จากการปฏิรูปความคิดเดิมๆ	ให้มีการพัฒนาขึ้น
2.	 เกิดไอเดียใหม่ๆ	จากการปฏิรูปให้ทันยุคทันเหตุการณ์ภายใน	ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	และไม่ล้าสมัย
3.	 เกิดกระบวนวิธีการแก้ปัญหาสิ่งเดิมๆ	อย่างสร้างสรรค์	ปัญหาอุปสรรคจะน้อยลง
4.	 เกิดคลื่นลูกใหม่จากการปฏิรูปจะก่อให้เกิดการบ่มเพาะ	และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสแสดงผลงานมากขึ้น

ผลลัพธ์การพัฒนาผู้นำาด้านการบริหารจัดการผ่านแนวคิด OKRs
	 การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร	 โดยมุ่งเน้นในการสร้างผู้น�าไปยังต�าแหน่งถัดไป	 ผ่านแผนการท�างานจริงตามโครงการ	OKRs	ที่ได้รับ 
มอบหมายและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร	โดยการเรียนรู้ผ่านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงของผู้บริหารระดับสูง	

	 การจัด	Workshop		กับผู้บริหารระดับรองผู้อ�านวยการขึ้นไป	เพื่อรับทราบเป้าหมายขององค์กร	และสามารถก�าหนดเป้าหมาย	(Objective)	
และผลลัพธ์ส�าคัญ	(Key	Results)	ของส�านักที่รับผิดชอบได้		เพื่อสอดคล้องกับการน�า	OKRs	มาใช้ในองค์กร	โดยน�านโยบายสู่การปฎิบัติ

ผลลัพธ์ ด้านการ Cascade Goal, KPI ไปสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระบบการประเมินผลงานรายบุคคล) 
• ผลงานในปี	2560	พบว่าทุกฝ่ายมีการน�าโครงการไปสื่อส่ารและปฏิบัติจนถึงระดับพนักงานร้อยละ	100		โดยแผนงานตามโครงการที่ก�าหนด
มีการด�าเนินงานและส�าเร็จตามรอบเวลา	ประมาณร้อยละ	80	และมีผลการเรียนรู้จากการท�าโครงการ	มาพัฒนาการท�าแผนกลยุทธ์ประจ�าปี	
2561	และทบทวน	Vision	Mission	Core	Values	และเชื่อมไปกับ	Core	competency	ของพนักงานเมื่อปลายปี	2560

• ผลงานในปี	2561	ทุกส�านักมีการน�าเสนอ	OKRs	ที่เชื่อมโยงกับบริษัท	และด�าเนินการเสร็จล่วงหน้า	1		เดือนก่อนปิดไตรมาส	และผลงาน
ของ	OKR	รายไตรมาสมีการน�าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัททุกเดือนได้ทุกส�านัก	100%
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โครงการ “รู้แจ้งทำาจริง ถูกต้องแม่นยำา” 
	 การสะท้อนความเข้าใจถึงค่านิยมองค์กร	 โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์และความเข้าใจของ
ตนเองที่มีต่อค่านิยมองค์กร	“รู้แจ้งท�าจริง ถูกต้องแม่นย�า”	โดยมีจ�านวนผลงานกว่า	68	ผลงาน	จากพนักงาน	66	คน	เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	
 เพื่อเป็นบริษัทที่ให้โอกาสกับคนทุกคน ทางบริษัทมีการพัฒนาการสรรหา เข้าถึงทุกคนผ่านหลายช่องทางWebsite	 Carabao	 Career	
Opportunities	และลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ	

โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนคาราบาว
	 เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม	 และเติบโตกับบริษัท	 ด้วยวิสัยทัศน์	 “สินค้าระดับโลก	 แบรนด์ระดับโลก”	 การ
พัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีสมรรถนะ	ความสามารถในการท�างาน

• มุ่งเน้นให้เป็นบุคลากรมีทัศนคติที่ดี	พร้อมที่จะเรียนรู้	สร้างสรรค์	มีความรับผิดชอบ	และยึดถือในค่านิยมองค์กรท�างานอย่าง	“รู้แจ้งท�าจริง	
ถูกต้องแม่นย�า”

• ติดตาม	และประเมินผล	การพัฒนาบุคลากร	ตามต�าแหน่งงาน	

ผ่าน Buddy Program หรือ โปรแกรมพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

การสอบเลื่อนตำาแหน่ง
	 พนักงานปฎิบัติการตลาดสาวบาวแดงมีจ�านวนที่สอบผ่านและได้รับการปรับต�าแหน่ง	จ�านวนทั้งสิ้น	ดังนี้	

 ตำาแหน่งเดิม ตำาแหน่งใหม่ จำานวน

หัวหน้า	(ระดับ	1) หัวหน้า	(ระดับ	2) 4

รองหัวหน้า	(ระดับ	2) หัวหน้า	(ระดับ	1)	 11

รองหัวหน้า(ระดับ	1) รองหัวหน้า	(ระดับ	2) 40

เจ้าหน้าที่	 รองหัวหน้า	(ระดับ1)	 70

ผลรวม 125
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ผลการพัฒนาบุคลากร ประจำาปี 2561 

บริษัท

จำานวนหลักสูตร ผู้อบรม

หลักสูตร

การอบรม 

(ตามแผน)

หลักสูตรที่

จัดอบรม

 % ที่จัด

อบรม

เทียบกับ

แผน

จำานวน

พนักงานที่

เข้าอบรม  

จำานวน

ชั่วโมงที่

พนักงาน

อบรมจริง

เฉลี่ย

ชม.อบรม

คนละ

บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 7 9 129% 12	 114 10

บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	(สนง.ใหญ่) 142 103 73% 781	 5,333	 7

บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จ�ากัด	 68 48 71% 2,486 12,801 5

บริษัท	เอเชียแฟซิฟิกกลาส	จ�ากัด	(สนง.สีลม) 9 8 89% 11 73	 7

บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	(โรงงานบางปะกง) 68 112 165% 2,248	 18,006	 8	

บริษัท	เอเชียแฟซิฟิกกลาส	จ�ากัด	(โรงงาน) 62 60 97% 714	 5,655	 8	

บริษัท	เอเชีย	แคน	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด - 31 - 626	 4,061	 6	

ผลรวม 356	 371	 104% 6,878	 46,043	 7	

โครงการ บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน
	 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	เริ่มสื่อสาร	และให้การสนับสนุนในการจัดท�าโครงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Develop-
ment)	 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ตั้งแต่ปี	2556	 บริษัทฯ	 เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆด้านของบริษัทฯ	 โดยเริ่ม
จากผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืน	นั่นคือ	“พนักงาน”	จึงเกิดเป็นโครงการ	“บาวแดงขับขี่ปลอดภัย	ใส่ใจทุกคน”	
เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน	ทั้งนี้	ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ	ได้แก่	การเป็นผู้บริการจัดจ�าหน่าย	(DCM)	ซึ่งจะต้องใช้รถประเภท
ต่างๆ	ในการขนส่งสินค้า	บริษัทฯ	ค�านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงาน	รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

	 	 เนื่องจากบริษัทในเครือ	 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	(DCM)	ซึ่งต้องใช้รถ	ใช้ถนน	ในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก	รวมถึงการ
เดินทางของพนักงานบริษัทฯ	 จึงตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานทุกคน	ชุมชนใกล้เคียง	และผู้ร่วมทาง	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	จึงเกิดโครงการบาว
แดง	ขับขี่ปลอดภัย	ใส่ใจทุกคน	
	 	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ตระหนกัถงึความปลอดภยัของพนกังาน 
ทุกๆคน	จึงมีด�าริห์ให้จัดท�าโครงการ	 “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย	 ใส่ใจทุกคน”	ซึ่งเปิดโครงการ
ครั้งแรกเมื่อวันที่	4	 เมษายน	2559	 โดย	คุณณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 คาราบาวกรุ๊ป	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว	 และประชาสัมพันธ์	
โครงการท้ังท่ีโรงงาน	ส�านกังานใหญ่	และศูนย์กระจายสนิค้าทัว่ประเทศ	รวมถงึร่วมท�ากิจกรรม
เพื่อกระตุ้นความสนใจ	เช่น	การจัดประกวดค�าขวัญ	โดยให้พนักงานร่วมส่งค�าขวัญเกี่ยวกับ
การขับขี่ปลอดภัย	ค�าขวัญที่ได้รางวัล	คือ	 “ครอบครัวอยู่เบื้องหลัง	ขับขี่อย่างระวัง	ชีวิตไม่
พัง	รอบข้างปลอดภัย”

	 ขั้นตอนการด�าเนินโครงการ	ดังนี้
	 1.	 จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย	 ให้ความรู้ปลูกจิตส�านึกขับขี่ปลอดภัย	 แก่พนักงานทุกคน	 และจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ทั้ง
พนักงานเดิมและพนักงานใหม่	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
	 2.	ทดสอบพนักงานทุกคนในต�าแหน่งที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	บริษัทฯ	ได้รับพนักงานที่มีทักษะในการขับขี่ที่ดี	และไม่ก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย
	 3.	ก�าหนดหลักเกณฑ์	และมาตรฐานการดูแลรักษา	รวมถึงการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ	ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
	 4.	 จัดหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการใช้ยานพาหนะของพนักงาน	 ได้แก่	 ระบบ	NOSTRA	บริษัทฯ	ลงทุนระบบดังกล่าว	 เป็นจ�านวน
เงินกว่า	2	ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ	 ได้แก่	การก�าหนดต�าแหน่งร้านค้า	 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลร้านค้าของบริษัทฯ	ทั่วประเทศ	
นอกจากนี้ระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ	เมื่อพนักงานขับรถเร็วเกินกว่าที่ก�าหนด	ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่
ส่วนกลาง
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	 นอกจากนี้	 เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ	 เช่น	 เซ็นเซอร์ถอยหลัง	กล้องมองหลัง	และกล้องบันทึกหน้ารถ	จัดการอบรมหลักสูตรขับขี่
ปลอดภัย	และมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วเกินก�าหนด	การติดตามรายงานอย่างสม�่าเสมอ

ผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ประจำาปี 2561 
	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้องค์กร	และการขับขี่เชิงป้องกัน ให้พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Cash Van) ที่ปฎิบัติ
หน้าที่อยู่ในทั่วประเทศ 
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการท�าประโยชน์เพื่อสังคม	 และชุมชนมาโดยตลอด	 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	 ในปี	2545	 ด้วยโครงการ	 “ต�าบล
ของหนู”	 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง	 โดย
ก�าหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา	เข้าร่วมเขียนเรียงความ	

	 และในปี	2557	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเยาวชน	โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน	ระดับนักเรียน-นักศึกษา	ได้แสดงความสามารถด้าน
ดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง	 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี	 นั่นคือ	 โครงการ	 “ดนตรีสร้างคุณค่า
ชีวิต”	(BAO	YOUNG	BLOOD)

106 ANNUAL REPORT 2018 CARABAO GROUP PCL.



โครงการ ตำาบลของหนู        
	 โครงการ	 “ต�าบลของหนู”	 ริเริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อปลุกจิตส�านึก	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด	 คาราบาว	
เมื่อปลายปี	2559	ที่ผ่านมา	ได้เปลี่ยนหัวข้อเป็น	“ของดีประจ�าต�าบล” 		โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจ�าต�าบลที่มีชื่อเสียง		หรือ	สร้างคุณค่าใน
ต�าบลของตนเอง	 เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 	 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์	 และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ	
ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในต�าบลที่น้องเขียนถึง	 และประการส�าคัญ	 โครงการนี้จะช่วยจุดประกายความคิดและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในต�าบลของตัวเอง
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ�าเดือนทุกเดือน	ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษาจ�านวน	5,000	
บาท	 พร้อมประกาศนียบัตร	 อีกทั้งต�าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกจ�านวนต�าบลละ	 10,000	 บาท	
และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	ทั้งสื่อออนไลน์	สื่อรายการวิทยุ	และสื่อรายการโทรทัศน์	โดยจัดท�า
สกู๊ป	ความยาว	2	นาที	ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์	เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน
ในปี	2561	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มอบเงินสนับสนุน	 ทั้งสิ้น	 	870,000	 	 บาท	 แบ่งเป็น	 ทุนการศึกษาจ�านวน	280,000	 บาท	 และทุนพัฒนาต�าบล	
580,000บาท
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โครงการ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต   
	 มลูนิธคิาราบาว	และ	บรษิทั	คาราบาวกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	ก่อตัง้โครงการ	“ดนตรสีร้างคณุค่าชวีติ”	ด�าเนนิการสร้างสรรค์กิจกรรมเพือ่สงัคม
อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2557	 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์	ช่องเวิร์คพอยท์	 จัดรายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ 
“Bao	Young	Blood	ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”
	 ซึ่งปี	2560-2561	นี้	เป็นการด�าเนินการมาถึง	Season	4	แล้ว	วงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ�านวน	1,000,000	บาท	และโล่เกียรติยศ	
จากมลูนธิคิาราบาว	พร้อมทัง้โอกาสแสดงความสามารถบนเวทคีอนเสร์ิตการกศุลดนตรสีร้างคณุค่าชวีติกบัวงคาราบาว	ทัง้นีร้ายได้จากการจดัคอนเสร์ิต
การกุศลทั้งหมด	จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา	

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) “ด้านกีฬา”
	 หลังจากคาราบาวได้ลงนามในสัญญากับสมาคมฟุตบอลประเทศอังกฤษ	 ในการเป็นผู้สนับสนุน	 “EFL	Cup”	 ภายใต้ชื่อ	 “Carabao	Cup”	
และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก	ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทและครอบคลุมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	โดยมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนฯ	ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ	และคณะ
ท�างานฯ	ท�าหน้าที่สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน คาราบาว-เชลซี (Carabao - Chelsea Coach the Coaches)
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลเชลซี	โครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	2	เพื่อพัฒนาทักษะ	เทคนิคการเล่นฟุตบอล	รวมถึง
การดูแลโภชนาการ	การดูแลสุขภาพของนักกีฬา	เป็นระบบที่ดี	 ให้กับครูสอนกีฬาในโรงเรียน	และสถาบันต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี	มี
หลักการ	และมีคุณภาพ
	 โครงการ	‘’Carabao	Coach	the	Coaches’’	ปีที่	2	เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว	และ	พันธมิตรทีมฟุตบอล 
เชลซี	เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย	โดยน�าผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี	ประเทศอังกฤษ	ที่มีประสบการณ์การสอนและพัฒนาเยาวชนในหลายทวีปทั่ว
โลก	มาถ่ายทอดความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์ฝึกสอนฟตุบอลระดบัเยาวชน	และปรชัญาของสโมสรฟตุบอลเชลซีให้กบัผูฝึ้กสอนชาวไทย	ซึง่ทีมผูฝึ้กสอน
จากสโมสรฟุตบอลเชลซี	จากประเทศอังกฤษน�าโดยลอว์เร้นซ์	กริฟฟิน	จากศูนย์พัฒนาระหว่างประเทศของเชลซีในกรุงเทพฯ	ทีมโค้ชนี้มีประสบการณ์
มามากกว่า	21	ปี	จากการท�างานใน	31	ประเทศ	และ	6	ทวีปทั่วโลก	จัดอบรม	วันที่	19	พฤศจิกายน		-	1	ธันวาคม	2561	ที่	พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์
รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	 โดยมีการจัดการอบรมทั้งสิ้น	6	รุ่น	และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	จ�านวน	360	ท่าน	ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	และสามารถน�าไปใช้พัฒนาเยาวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้
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	 หลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแฝงปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี	ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการเป็น
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี	 เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย	 จังหวะ	 วิธีการ	 และเหตุผลในการปรับใช้	 รวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละ
คน	การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันและการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม	เนื้อหาครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสาร	การวิเคราะห์	การจัดระเบียบ	ทักษะด้าน
อารมณ์	วิธีการจัดการทีม	ความส�าคัญของสารอาหาร	และเทคนิคการฝึกซ้อม	และที่ส�าคัญในปีนี้เรายังจัดคอร์สพิเศษเพิ่มขึ้น	คือทุกๆ	2	รุ่นของการ
สอน	ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ฝึกสอนจ�านวน	20	คน	จากทั้งหมด	120	คน	(2	รุ่น)	มาร่วมเวิร์กช็อปกับ	‘’โค้ชจุ่น’’	อนุรักษ์		ศรีเกิด	อดีตหัวหน้า
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน	 19	 ปี	 เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะฟุตบอล	 ซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์ให้สามารถน�าความรู้ไป
ต่อยอด	และใช้ในการสอนเยาวชนในพื้นที่ได้จริง
	 ส�าหรับผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมโรงการ	ในปีนี้จะถูกแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่

1.	 	ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง	7-10	ปี
2.	 	ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง	11-14	ปี
3.	 	ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง	15-18	ปี

!
!
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โครงการ สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย  (Carabao Grassroots Football)
	 คาราบาวกรุ๊ป	 ร่วมสานต่อความฝันให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย	 จัดโครงการ	 “Carabao	 Grassroots	 Football”	 สนับสนุนกิจกรรม
ฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย	ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม	พร้อมจับมือโค้ช	 “เชลซี”	จัดฟุตบอลคลินิกให้ความรู้แก่เยาวชน	ถ่ายทอด
ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักเตะอาชีพ
	 โครงการดังกล่าว	 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง	 หลังจากประสบความส�าเร็จจากโครงการ	 “Carabao-Chelsea	
Coach	the	Coaches”	ที่น�าเอาโค้ชจากสโมสรฟุตบอลเชลซี	ที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า	21	ปี	ใน	31	ประเทศ	6	ทวีปทั่วโลกมาถ่ายทอด
ความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทยไปเมื่อปีก่อน	และในปี	2561	นี้ได้จัดโครงการ	 “Carabao	Grassroots	Football”	 โครงการ
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย	 ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม	 ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไป
แล้วหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ	 และล่าสุด	 น้องๆ	 นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน	 โรงเรียนวัดพิมพาวาส	 และโรงเรียนวัดเทพาราชวิทยาคาร	
จ.ฉะเชิงเทรา	ได้รับโอกาสพิเศษจากหัวหน้าโค้ชทีมเชลซี	มร.รอเรนซ์	กริฟฟิน	ร่วมจัดกิจกรรมกับเยาวชนทั้ง	2	โรงเรียนอย่างใกล้ชิด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
	 บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง		โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ		โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ	ของบริษัทฯ		และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		มี
การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด		ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน		ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น	 	 รวมถึงมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 	การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	 	 เชื่อถือได้	 	และทันเวลา	 	 รวมทั้งให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย		กฎระเบียบ		และข้อบังคับของกฎหมาย		เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ		นอกจากนี้		คณะกรรมการบริษัทฯ		ได้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี	 	 ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)		ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring		Organizations	
of	the	Tread	Way	Commission)	 	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	17	หลักการย่อย		ทั้งนี้บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
	 บริษัทฯ		ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี		โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม		
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ	 (Key	Performance	Indicators	 :	KPI)	 	 เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร		ก�าหนดให้มีคู่มือการใช้อ�านาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร		เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน	 	 มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงานและฝ่ายมีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี	 	 เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร		ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม		นอกจาก
นี้บริษัทฯ		ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		โดยก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี		เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส		และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง
	 บริษัทฯ		ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้		โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ		ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯอย่างสม�่าเสมอ		ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ	1	ครั้ง		
และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		เพื่อพิจารณารับทราบ		ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง		ปรากฏในหัวข้อ	
“ปัจจัยความเสี่ยง””

3. มาตรการควบคุม
	 บริษัทฯ	 	 มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ	 	 มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
การอนุมัติที่ชัดเจน		มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน		มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน		มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงาน
ผลการด�าเนินงานที่มิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด		มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่าเสมอ		มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ	 	 และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 	 โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจหรือมีกลไก
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม	 	 โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงส�าคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด	 	 เช่นธุรกรรม
ด้านการเงิน	 	 การขาย	 	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 	หรือการดูแลทรัพย์สิน	 	 เป็นต้น	 	 รวมถึงการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 	 บริษัทฯมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 	 และมีการควบคุมติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ		มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง		 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ		นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		โดยฝ่ายบริหารจะน�าเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป		ทั้งนี้		บริษัทฯได้มีการ
ติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอด้วยเช่นกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล
ต่างๆ		มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน		โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล		มีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบ		เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร		หรือผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ	 	 มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ	 	 นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุน
ต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย	เช่น		Website		ของบริษัทฯ,	
E-mail,	Call		Center		เป็นต้น	และที่ส�าคัญบริษัทฯ	ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน		หรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ	ก�าหนดดังกล่าวข้างต้น
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5. ระบบการติดตาม
	 บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสมทันท่วงทีโดยน�าเสนอรายงานและประเด็นต่างๆผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ�าทุกไตรมาส		
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	 คาราบาวกรุป๊	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั	 ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	
คน	ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์	มคีณุสมบติัครบถ้วนตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยม	ีนางเสาวนย์ี	กมลบตุร	เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายคณิต		แพทย์สมาน	และนายสญัชัย		จลุมนต์		เป็นกรรมการตรวจสอบ	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
รอบคอบด้วยความรู้ความสามารถ	และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร	 ผู้ตรวจ
สอบภายใน	และผู้สอบบัญชีของบริษัท
	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่	ได้ดังนี้

 1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
1.1	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2561	ของบริษัท	ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ	เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน	รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ	ได้ท�าขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

1.2	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจ
ว่างบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญรวมถึงรายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจัดท�าขึ้น
อย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน	การตีความ	แนวปฏิบัติและหลักการที่กล่าวข้างต้น

1.3	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีตามแนวทาง
ที่ก�าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย	

 2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพอื่นๆ	 ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของ
งานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ได้ให้แก่บริษัท	รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว	 เห็นว่า	ผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็น	และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดท�ารายงานทางการเงิน	และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

 3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการท�ารายการระหว่างกนัรวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	 ทีอ่าจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	พบว่าในรอบปี	2561	การตกลงเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท	มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติ	และมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
	 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทตามหลักการ	 และแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	และได้ให้ฝ่ายตรวจ
สอบภายในด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ	 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อไป

 5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจำาปีตลอดจนการกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 2561	 ตลอดจนก�ากับดูแลงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยครอบคลุมถึง	การก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ	แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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 6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยพิจารณาจากรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามความก้าวหน้าในเรื่องที่มอบหมาย	
เพื่อให้มั่นใจว่า	 ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและ/หรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก�าหนด	 ในประเด็นส�าคัญที่หน่วย
งานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

 7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทโดยได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง

กับการควบคุมภายใน	 เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 รวม
ทั้งได้รายงานเรื่องส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในในรอบปี	2561

7.2	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนและส่งเสริมการก�ากับดูแลของ
บริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี	 2561	 โดยใช้แนวทางของ
แบบประเมิน	ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	 บรษิทัมกีารก�ากบัดูแลกจิการทีดี่อย่างเพยีงพอ	 โปร่งใส	 และเชือ่ถอืได้	 มรีะบบการควบคมุภายในโดยรวม
อย่างเพยีงพอ	 และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน	 หรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	 ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษทัอย่างเป็นสาระส�าคญั	รวมท้ังมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานให้มคีณุภาพ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาทางธรุกจิของบรษิทัทีก้่าวไปอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื

        นางเสาวนีย์  กมลบุตร
	 	 	 	 	 	 	 							ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทนขึ้นชุด
หนึ่ง	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	และ/หรือ	ผู้บริหารจ�านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจ�านวนหนึ่ง	เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการ
สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ	 และ/หรือผู้บริหารระดับสูง	 และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ	 หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 นอกจากนี้ยังมีบทบาทส�าคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มี
ความเหมาะสม	และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
	 ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการ	5	ท่าน	ดังนี้
	 1.	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	 	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 2.	นางเสาวนีย์	กมลบุตร	 	 	 รองประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 3.	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	 	 กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
	 4.	นายคณิต	แพทย์สมาน	 	 	 กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
	 5.	นายสัญชัย	จุลมนต์	 	 	 กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

 หน้าที่ในการสรรหา
	 1.	พิจารณาโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร	ธุรกิจ	และสภาพแวดล้อม
	 2.	ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา	รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
	 3.	 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 หน้าที่ในการก�าหนดค่าตอบแทน
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	 และพิจารณาหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน	 ของกรรมการและผู้บริหารระดับ
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม	 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 หรือเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 2.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	 มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	จัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระส�าคัญๆ	จ�านวน	3	ครั้ง

        

	 	 	 	 	 	 	 	 นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์
	 	 	 	 	 	 						ประธานคณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	คาราบาวกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรและปลกูฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร	 ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเช่ือมั่นอย่างสม
เหตุสมผลว่า	 การด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล	 คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง	 จ�านวนทัง้หมด	7	คน	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒ	ิมี
ความรู้	ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบัิตหิน้าทีภ่ายใต้กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	 และขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั	โดยในปี	2561	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุมจ�านวน	4	ครัง้	โดยมกีารพิจารณาเรือ่งส�าคญัดงันี้

	 1.	รับทราบความเสี่ยงระดับองค์กรที่ส�าคัญส�าหรับปี	2561	และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 2.	การติดตามการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
	 3.	รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง	และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ
	 4.	ทบทวนความเสี่ยง	และพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

	 จากการด�าเนินการข้างต้น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว	เห็นว่าบริษัทได้ก�าหนดความเสี่ยงที่ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจ
หลักของบริษัท	และได้ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	โดยสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ	ระบบการควบคุมภายในที่ดี	ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโต
อย่างยั่งยืน

        นางเสาวนีย์  กมลบุตร
	 	 	 	 	 	 	 	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

118 ANNUAL REPORT 2018 CARABAO GROUP PCL.



รายการระหวางกัน
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รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท มองโกล จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเทปบันทึกเสียง	แผ่นซีดี	แผ่นวีซีดี	และประพันธ์บทเพลง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายยืนยง	โอภากุล

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2	ท่าน	ได้แก่	นายยืนยง	โอภากุล	และนางลินจง	โอภากุล	โดยถือหุ้นในบริษัท	
มองโกล	จ�ากัด	ร้อยละ	50	และร้อยละ	20	ตามล�าดับ

1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ	(1)	ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์	และ	(2)	จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	และนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	
โดยถือหุ้นในบริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด	ร้อยละ	30	และร้อยละ	15	ตามล�าดับ

1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ	(1)	ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์	และ(2)	จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	และนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	
โดยถือหุ้นในบริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	จ�ากัด	ร้อยละ	40	และร้อยละ	40	ตามล�าดับ

1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ	(1)	ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์	และ	(2)	จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน		2	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	และนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	 
โดยถือหุ้นในบริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	1999	จ�ากัด	ร้อยละ	40	และร้อยละ	20	ตามล�าดับ

1.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการร้านค้าส่ง	ค้าปลีก	และร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	Store)
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	4	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	 
นายยืนยง	โอภากุล	และนางวงดาว	ถนอมบูรณ์เจริญ	โดยถือหุ้นใน 
บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพลส	กรุ๊ป	จ�ากัด	ร้อยละ	35	ร้อยละ	20	ร้อยละ	12	และร้อยละ	12	ตามล�าดับ

1.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการบริษัท	2	ท่าน	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ได้แก่	นางสาวณัฐชนก	วงษ์สวัสดิ์ 

(บุตรสาวนางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ)	และ	นางสาวผูกขวัญ	สมุทรโคจร	 
(บุตรสาวนายกมลดิษฐ	สมุทรโคจร)	โดยถือหุ้นในบริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด	ร้อยละ	50	และ
ร้อยละ	50	ตามล�าดับ

1.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการบริษัท	2	ท่าน	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ได้แก่	นางสาวขวัญสุดา	ตรีธรรมกุล	(ลูก

สะใภ้นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์)	และนางสาวกรทอง	วิไลย์	(ลูกสะใภ้นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์)	 โดยถือ
หุ้นในบริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	ร้อยละ	50	และร้อยละ	50	ตามล�าดับ
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1.8 บริษัท นาตาล สหมิตร จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	และน�าเข้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วม	1	ท่าน	คือ	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ	

• 	มผีูถ้อืหุ้นร่วมกนั	1	ท่าน	ได้แก่	นางสาวณฐัชไม	ถนอมบรูณ์เจรญิ	โดยถอืหุน้ในบรษิทั	น�า้ตาล	สหมติร	จ�ากัด	 
	ร้อยละ10

1.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์	

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	โดยถือหุ้นในบริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด 
	ร้อยละ	74

1.10 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ทุกประเภท/จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นางสาวณัฐชไม	ถนอมบูรณ์เจริญ

• 	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	2	 ท่าน	 ได้แก่	 นายเสถียร	 เศรษฐสิทธิ์	 และนางสาวณัฐชไม	 ถนอมบูรณ์เจริญ	 
โดยถือหุ้นในบริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด	ร้อยละ	45	ร้อยละ	10	ตามล�าดับ

1.11 บริษัท บ้านตะวันแดง จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภัตตาคาร	และร้านอาหารที่จัดแสดงเวที
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	ไม่มีกรรมการร่วมกัน

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	โดยถือหุ้นในบริษัท	บ้านตะวันแดง	จ�ากัด	
ร้อยละ	90	

1.12 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขนส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	โดยถือหุ้นใน 
บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด	ร้อยละ	0	(1	หุ้น)	

1.13 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้า	ยา	ยารักษาโรค	เภสัชภัณฑ์	เคมีภัณฑ์	เครื่องมือแพทย์ทางวิทยาศาสตร์	ปุ๋ย	ยา

ปราบศัตรูพืช	
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	

• 	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	โดยถือหุ้นในบริษัท	เอ็กซ์เพรสเมด	จ�ากัด	
ร้อยละ	60

1.14 บริษัท หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ�าหน่าย	ทั้งขายปลีกและขายส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์

• 	มีผู้ถือหุ้น	คือ	บริษัท	แชมเปี้ยน	ไชน่า	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	49	ซึ่งบริษัท	รัฐธรรม	โฮลดิ้ง	
จ�ากัด	ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	100	โดย	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	นางสาวณัฐชไม	
ถนอมบูรณ์เจริญ	นายยืนยง	โอภากุล	นางวงดาว	ถนอมบูรณ์เจริญ	และนายร่มธรรม	เศรษฐสิทธิ์	
ถือหุ้นในบริษัท	รัฐธรรม	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ร้อยละ	51	ร้อยละ	25	ร้อยละ	15	ร้อยละ	5	และ	ร้อยละ	4	
ตามล�าดับ

1.15 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ�าหน่าย	ทั้งขายปลีกและขายส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • 	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	

• 	มีผู้ถือหุ้น	คือ	บริษัท	หูหนาน	ดับเบิ้ล	เอ็นเนอร์จี้	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	 
ถือหุ้นในบริษัท	กว่างโจว	คาราบาว	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	ร้อยละ	100
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2. รายการระหว่างกัน
	 รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2561	สามารถสรุปได้
ดังนี้

 2.1 บริษัท มองโกล จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ค่าใช้จ่ายโฆษณา

CBD	ท�าสัญญากับบริษัท	มองโกล	จ�ากัด	เพื่อว่าจ้างนายยืนยง	โอภากุล	 

มาเป็นผู้แสดงและแนะน�าเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังคาราบาวแดง	

10,000,000 11,000,000

เจ้าหนี้อื่น - 10,400,000

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• ในวันที่	1	ม.ค.	2557	CBD	ได้ท�าสัญญากับบริษัท	มองโกล	จ�ากัด	เพื่อว่าจ้างนายยืนยง	โอภากุล	มาเป็นผู้แสดงและแนะน�าเครื่องดื่มบ�ารุง
ก�าลังคาราบาวแดง	(เงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ	เคยท�ากับบริษัท	มองโกล	จ�ากัดในอดีต)

• ต่อมาในวันที่	1	ก.ค.	2557	CBD	ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว	และเข้าท�าสัญญาระยะยาวกับบริษัท	มองโกล	จ�ากัด	ซึ่งมีเงื่อนไข	
โดยสรุปดังนี้
-	CBD	ว่าจ้างบริษัท	มองโกล	จ�ากัด	ให้ว่าจ้างนายยืนยง	โอภากุล	เป็นผู้ประชาสัมพันธ์	และแนะน�าเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังคาราบาวแดง	รวม
ถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ	CBD	โดยมีอายุสัญญาห้าปี	ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2557	ถึงวันที่	31	ธ.ค.	2561	ในอัตราค่าจ้าง
เป็นเงิน	10,000,000	บาท	ต่อปี	โดยจะช�าระภายในวันที่	31	ธ.ค.	ของทุกปี

-	สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก	5	ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2562	ถึงวันที่	31	ธ.ค.	2566	ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน	12,000,000	บาท
ต่อปี	ทั้งนี้	CBD	มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด	นอกจากนี้	CBD	ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ใน
กรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง	โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา

• CBD	ว่าจ้างบริษัท	มองโกล	จ�ากัด	เพื่อแต่งเพลงส�าหรับประชาสัมพันธ์ครั้งคราว	เป็นจ�านวนเงิน	1,000,000	บาท	โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา	และเงื่อนไขโดยทั่วไป	เสมือนกับการท�า
รายการกับบุคคลภายนอก

 2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่	บริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้าน 172,479 418,122

ลูกหนี้การค้า 36,864 40,215

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

CBD	จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด - 195,865

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBD	และ	DCM	จ่ายค่าอาหารและเครื่องด่ืม	 บัตรของขวัญ	ค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่

บริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด 355,723 834,186

เจ้าหนี้อื่น 99,170 458,423

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา
และเงื่อนไขการค้าตลาด

• CBD	จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ที่โรงเบียร์ตะวันแดง	โดยได้รับส่วนลดร้อยละ	20	ส�าหรับ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

• CBD	และ	DCM	เลี้ยงรับรองคู่ค้า	ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า	เนื่องในเทศกาลปีใหม่	โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	 มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป	 เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 โดยการลดราคาร้อยละ	 20	 ดังกล่าว	
ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท	โรงเบียร์ตะวันแดง	จ�ากัด

 2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่	บริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง		จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่าย

ในร้าน 203,643 508,668

ลูกหนี้การค้า 64,143 65,617

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBD	จ่ายค่างานเลีย้งปีใหม่ประจ�าปีส�าหรบัพนกังาน	และค่าเลีย้งรบัรองคูค้่าให้แก่	บรษัิท	

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	จ�ากัด 3,858,116 1,813,181

เจ้าหนี้อื่น 39,025 40,137
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

• CBD	 จัดงานเลี้ยงปีใหม่ส�าหรับพนักงานและผู้บริหาร	 และเลี้ยงรับรองคู่ค้า	 ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ	 20	
ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	 มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 โดยการลดราคาร้อยละ	 20	 ดังกล่าว	
ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	จ�ากัด

 2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ให้แก่	 บริษัท	 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	1999	จ�ากัด	 เพื่อ

จ�าหน่ายในร้าน 154,408 364,878

ลูกหนี้การค้า 56,971 45,242

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBD	และ	DCM	จ่ายค่าเลีย้งรบัรองคูค้่าให้แก่	บรษิทั	โรงเบยีร์เยอรมนัตะวนัแดง	1999	จ�ากดั 85,756 510,440

เจ้าหนี้อื่น - 4,471

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	1999	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

• CBD	และ	DCM	จัดงานเลี้ยงรับรองคู่ค้า	ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	1999	โดยได้รับส่วนลดร้อยละ	20	ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดย
มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	 มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 โดยการลดราคาร้อยละ	 20	 ดังกล่าว	
ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท	โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง	1999	จ�ากัด
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 2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้าน

สะดวกซื้อ 78,879,473 68,937,612

ลูกหนี้การค้า

บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้การค้าของ	DCM	จากการขายสินค้า 12,316,995 12,861,807

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

DCM	จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด 3,595,091 3,274,318

เจ้าหนี้อื่น

บรษิทั	ซ.ีเจ.	เอก็ซ์เพรส	กรุป๊	จ�ากดั	เป็นเจ้าหนีอ้ืน่ของ	DCM	จากค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย 500,162 259,955

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

CBD	ให้บริษัทซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เช่าพื้นที่ชั้นที่	4-6	ของอาคาร	393	สีลม	และ

ชั้นที่	2-4	ของตึกอาคาร	4	ชั้น	 เพื่อใช้เป็นส�านักงาน	รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่

จอดรถและค่าบริการสาธารณูปโภค 12,985,863 15,442,510

ลูกหนี้อื่น

บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้อื่นของ	CBD	จากค่าเช่าและค่าบริการ 194,117 213,138

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท	ซี.เจ.	 เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	 จ�ากัด	 เป็นเจ้าหน้ีอ่ืนของ	CBD	จากเงินประกันค่าเช่า

ส�านักงานของ	CBD 2,664,778 3,015,873

ค่าใช้จ่ายอื่น

CBD	จ่ายค่าวัสดุส้ินเปลืองส�านักงาน	ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการอบรมสัมมนา	และค่าเล้ียง

รับรองลูกค้าให้กับ	บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด 179,941 143,589

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย	โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

• DCM	จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท	ซี.เจ.	 เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	 เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า	และจัดท�าแผ่นพับโฆษณา
ประชาสัมพันธ์	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา	และเงื่อนไขการค้าตลาด

• บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	จ�ากัด	เช่าพื้นที่ชั้นที่	4	ถึงชั้นที่	6	ในอาคารของ	CBD	และชั้นที่	2	ถึงชั้นที่	4	ในตึกอาคาร	4	ชั้น	รวมเนื้อที่	
3,516.6	 ตารางเมตร	 เพื่อใช้เป็นส�านักงาน	 รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ	 โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการประมาณ	350-495	
บาทต่อตารางเมตร	 ทั้งนี้	 ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด	 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคาร
บริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง	350	-	500	บาทต่อตารางเมตร

• CBD	เรียกเก็บค่าวัสดุสิ้นเปลืองส�านักงาน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา	และค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าจาก	บริษัท	ซี.เจ.	เอ็กซ์เพรส	กรุ๊ป	
จ�ากัด	โดยมีราคาตามที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	
และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ	CBD	ซึ่งมีอัตราค่าเช่า	และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า	และเงื่อนไขตลาด
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 2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้กับ	บริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด 180,138,354 237,738,681

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด	เป็นเจ้าหนี้การค้าของ	DCM	จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัด

จ�าหน่าย 14,977,201 19,883,860

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

DCM	จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด - 125,100

ลูกหนี้อื่น

บริษัท	สหมิตร	 โปรดักส์	 จ�ากัดเป็นลูกหน้ีอ่ืนของ	DCM	จากค่าส่งเสริมการขายท่ีให้กับ

ลูกค้าตามช่องการจัดจ�าหน่ายต่างๆ	ตามที่	DCM	เรียกเก็บ 366,677 267,670

รายได้อื่นๆ

CBG	เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาจาก	บริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด
17,000 -

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ	บริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัด	เพื่อจัดจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	
โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้กับบริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	 45,653,709 -

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	เป็นเจ้าหนี้การค้าของ	DCM	จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัด

จ�าหน่าย 1,375,190 -

ลูกหนี้อื่น

บริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้อื่นของ	DCM	จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับ

ลูกค้าตามช่องการจัดจ�าหน่ายต่างๆ	ตามที่	DCM	เรียกเก็บ 167,054 -

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ	บริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา
และเงื่อนไขการค้าตลาด

• ในระหว่างปี	2561	DCM	ได้ท�าการยกเลิกสัญญารับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัด	และเข้าท�าสัญญารับจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท	สหมิตร	โปรดักส์	จ�ากัดแทน	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ	บริษัท	โคโค่	ฟู้ดส์	จ�ากัดเดิม
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.8 บริษัท น้ำาตาล สหมิตร จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้กับบริษัท	น�้าตาล	สหมิตร	จ�ากัด	 301,078,381 625,928,457

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	น�้าตาล	สหมิตร	จ�ากัด	เป็นเจ้าหนี้การค้าของ	DCM	จากการซื้อผลิตภัณฑ์

มาจัดจ�าหน่าย 409,232 -

ลูกหนี้อื่น

บริษัท	น�้าตาล	สหมิตร	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้อื่นของ	DCM	จากค่าส่งเสริมการขายที่

ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจ�าหน่ายต่างๆ	ตามที่	DCM	เรียกเก็บ	รวมถึงเงินจ่าย

ล่วงหน้าค่าสินค้า 2,682,953 3,231,710

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ	บริษัท	น�้าตาล	สหมิตร	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม
ราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

APG	จ�าหน่ายขวดสุราให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด - 38,526,788

ลูกหนี้การค้า

บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้การค้าของ	APG	จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ - 5,104,972

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

CBD	 ให้บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	 เช่าพ้ืนที่ชั้นที่	1	ของอาคารสิริ	 เพื่อใช้เป็น

ส�านักงาน	รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถและค่าบริการสาธารณูปโภค 659,760 637,207

รายได้อื่น

DCM	จ�าหน่ายขวดเก่าให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด - 118,081

ลูกหนี้อื่น

บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	เป็นลูกหนี้อื่นของ	CBD	จากค่าเช่าและค่าบริการ	และ

ลูกหนี้อื่นของ	DCM	จากการขายขวดเก่า 1,308,171 670,578
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

เจ้าหนี้อื่น

บรษิทั	ตะวนัแดง	1999	จ�ากดั	เป็นเจ้าหนีอ้ืน่ของ	CBD	จากเงนิประกนัค่าเช่าส�านกังาน

ของ	CBD 92,400 92,400

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	เช่าพื้นที่ชั้นที่	1	ของอาคารสิริ	รวมเนื้อที่	132	ตารางเมตร	เพื่อใช้เป็นส�านักงาน	รวมถึงการให้สิทธิในการ
เช่าพื้นที่จอดรถ	 โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ	350	บาทต่อตารางเมตร	ทั้งนี้	 ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการ
เช่าตลาด	โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง	350	-	500	บาทต่อตารางเมตร

• DCM	จ�าหน่ายขวดเก่าให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	โดยได้รับก�าไรขั้นต้นร้อยละ	3
• APG	จ�าหน่ายขวดสุราให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	1999	จ�ากัด	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	
และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ	CBD	ซึ่งมีอัตราค่าเช่า	และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า	และเงื่อนไขตลาด

 2.10 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่	บริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่าย

ในร้าน - 94,826

ลูกหนี้การค้า - 11,732

ค่าใช้จ่ายอื่น

DCM	จ่ายค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่	บริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด - 21,538

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด	 เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

• DCM	จัดงานเลี้ยงรับรองคู่ค้าที่บริษัท	ตะวันแดง	 เอฟ	แอนด์	บี	 จ�ากัด	 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ	20	ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมี
ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	โดยการลดราคาร้อยละ	20	ดังกล่าว	ถือเป็นการ
ลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของ	บริษัท	ตะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด
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2.11 บริษัท บ้านตะวันแดง จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่	บริษัท	บ้านตะวันแดง	จ�ากัด 

เพื่อจ�าหน่ายในร้าน - 167,562

ลูกหนี้การค้า - 21,783

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	บ้านตะวันแดง	จ�ากัดเพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	เป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.12 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

กำาไรจากการขายทรัพสินย์

CBD	และ	DCM	ขายรถยนต์เก่าให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด - 2,536,033

ค่าเช่าและบริการจ่าย

CBD	และ	DCM	จ่ายค่าเช่ารถยนต์เพื่อขนส่งสินค้า	รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่และค่า

ซ่อมแซม	ให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด	 - 3,823,984

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด	เป็นเจ้าหนี้อื่นของ	CBD	และ	DCM	จากค่าเช่ารถขนส่ง

สินค้าและค่าบริการ - 973,620

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• ในปี	2561	CBD	และ	DCM	ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์กับ	บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด	เพื่อขนส่งสินค้า	สัญญามีระยะเวลา	5	ปี	โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	รวมถึงเงื่อนไขการเช่า	เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าของตลาด	

• CBD	และ	DCM	จ�าหน่ายรถยนต์เก่า	ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วและไม่ได้ใช้งานให้กับ	บริษัท	ตะวันแดง	โลจีสติกส์	จ�ากัด	โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 รายการเช่าทรัพสินย์ดังกล่าว	มีอัตราค่าเช่า	และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า	และเงื่อนไขตลาด	
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 2.13 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ซื้อผลิตภัณฑ์ 

DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้กับบริษัท	เอ็กซ์เพรสเมด	จ�ากัด	 - 262,430

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	 เอ็กซ์เพรสเมด	จ�ากัด	 เป็นเจ้าหน้ีการค้าของ	DCM	จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัด

จ�าหน่าย - 280,800

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• DCM	รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ	บริษัท	เอ็กซ์เพรสเมด	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม
ราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ	DCM	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.14 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

CBD	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ให้แก่	บริษัท	กว่างโจว	คาราบาว	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	 เพื่อ

จ�าหน่ายในประเทศจีน - 120,941,192

ลูกหนี้การค้า - 24,050,497

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• CBD	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	กว่างโจว	คาราบาว	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน	โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็น
ไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• การท�ารายการดังกล่าว	เป็นรายการธุรกิจปกติของ	CBD	โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

 2.15 บริษัท หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จำากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2560

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 

CBD	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ให้แก่	บริษัท	หูหนาน	ดับเบิ้ล	เอ็นเนอร์จี้	 

เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน - 46,427,494

ลูกหนี้การค้า - 45,951,312
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
• CBD	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่	บริษัท	หูหนาน	ดับเบิ้ล	เอ็นเนอร์จี้	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน	โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 การท�ารายการดังกล่าว	เป็นรายการธุรกิจปกติของ	CBD	โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	

3. การค�้าประกันและการจ�านองระหว่างกัน
	 3.1.	ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2561	CBG	ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าให้แก่	CBD	และ	APG	ในวงเงินร่วมกันเป็นจ�านวน	1,100	ล้านบาท	(2560:	1,100	ล้านบาท)
	 3.2.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	CBG	ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่	CBD	ในวงเงิน	1,500	ล้านบาท	(2560:	1,500	ล้านบาท)

4. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	และครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	
2562	 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2561	 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ	
จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯรวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
แล้วเห็นว่า	 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2561	 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�าเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทฯ	และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(Arm’s	Length	Basis)

5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2557	เมื่อวันที่	29	พ.ค.	2557	ได้พิจารณาอนุมัติ	นโยบายและขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน	
เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ		กับบุคคล	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส	และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้	
	 การเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	และ
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันรวมท้ังกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิท่ีได้
รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	ด้วย
	 ในกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดให้บรษัิทฯ	ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกันในเรื่องใด	บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
	 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต	คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของราย
การนัน้ๆ	โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิปกติในอตุสาหกรรม	และมกีารเปรียบเทยีบกบัราคาของบคุคลภายนอก
หรือราคาตลาด	หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว	อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
	 ทัง้นี	้ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตักิารท�าธุรกรรมดงักล่าว	หากธุรกรรมเหล่านัน้มข้ีอตกลงทางการค้า	ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูน
พึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	และบริษัทฯ	จะต้องจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว	เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป
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6. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ	ได้เสนอขายหุน้ต่อประชาชนแล้ว	การเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรอืรายการระหว่างกนัของกลุม่บรษัิทฯ	กบับคุคล
ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	มส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บรษิทัฯ	จะปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ	
	 หากบรษิทัฯ	ประสงค์จะเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการระหว่างกนัของกลุม่บรษัิทฯ	กบับคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	
มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย	พิจารณาความจ�าเป็นของรายการต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคากับรายการเทียบเคียงที่ท�ากับบุคคลภายนอก	(หากมี)	รวมถึงพิจารณาสาระส�าคัญของขนาดรายการด้วย
	 อย่างไรก็ดี	หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้	 ความ
ช�านาญพิเศษ	 เช่น	ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน	 โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณ	ี
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แต่เป็นการ
ท�ารายการที่บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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ฐานะทางการเง�น
และผลการดําเนินงาน

WORLD CLASS PRODUCT   WORLD CLASS BRAND



ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 1. งบการเงิน
	 สรุปรายงานผู้สอบบัญชี
	 รายงานของผูส้อบบญัชสี�าหรบังบการเงนิของบรษิทัในปี	2561	ตรวจสอบโดย	นายวชิาต	ิ	โลเกศกระว	ี	ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	
4451	 จากบรษิทั	 ส�านกังาน	 อวีาย	 จ�ากดั	 ได้แสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแบบไม่มเีงือ่นไขว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ	 ณ	 วนัที	่31	
ธนัวาคม	2561	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบริษัท	คาราบาวกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	และเฉพาะของ
บริษทั	คาราบาวกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	3,730,000	บาท

• ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	 
ค่าบริการอื่นมีจ�านวนเงินรวม	380,000	บาท 

 3. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย: พันบาท
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137,599 146,767 745,060

เงินลงทุนชั่วคราว - 7,130 604,282

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 906,595 959,861 561,576

สินค้าคงเหลือ 887,132 656,266 433,504

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 545,859 389,174 110,482

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,477,185 2,159,198 2,454,905

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 99,968 103,163 103,848

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 11,090,295 9,608,940 6,626,891

ค่าความนิยม 499,923 535,467 536,065

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 77,322 67,007 15,151

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 63,183 31,361 33,696

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12,045 14,783 7,935

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,842,736 10,360,720 7,323,586

รวมสินทรัพย์ 14,319,921 12,519,919 9,778,491
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หน่วย: พันบาท
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 275,000 845,000 750,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,809,904 1,897,197 1,365,040

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 401,250 300,000 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี	อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย - 57,128 -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 265,836 94,722 183,067

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,452 12,532 27,034

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,764,441 3,206,580 2,325,140

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,278,700 2,190,400 250,000

หุ้นกู้ 2,785,920 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 109,049 102,197 89,752

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,466 152 -

เงินมัดจ�าส�าหรับการเช่า 15,636 15,285 14,056

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,190,771 2,308,034 353,808

รวมหนี้สิน 6,955,212 5,514,614 2,678,948

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,962,980 3,962,980 3,962,980

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 323,216 323,216 323,216

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใน

ประเทศ

108,959 108,959 108,959

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ

(368,686) - -

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม	ยังไม่ได้จัดสรร 2,140,042 1,674,589 1,377,500

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (89,678) (55,960) 384

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 7,176,832 7,113,784 6,873,039

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 187,877 (108,479) 226,503

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,364,709 7,005,305 7,099,543

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,319,921 12,519,919 9,778,491
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งบกำาไรขาดทุนรวม

หน่วย: พันบาท
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขาย 14,462,539 12,904,242 9,943,351

รายได้อื่น 134,894 163,531 146,748

รวมรายได้ 14,597,433 13,067,773 10,090,099

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 9,813,215 8,839,651 6,388,248

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 2,560,513 2,378,535 1,462,115

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 772,181 740,670 510,791

ค่าใช้จ่ายอื่น 16,083 - 42,177

รวมค่าใช้จ่าย 13,161,991 11,958,856 8,403,331

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,435,442 1,108,917 1,686,767

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (106,851) (47,702) (3,679)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,328,591 1,061,215 1,683,089

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (368,276) (260,557) (278,213)

ก�าไรส�าหรับปี 960,315 800,659 1,404,876

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 1,158,572 1,245,812 1,489,756

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (198,257) (445,153) (84,880)

ก�าไรส�าหรับปี 960,315 800,659 1,404,876

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 1.16 1.25 1.49

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบกระแสเงินสดรวม

 หน่วย: พันบาท
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2559

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,290,209 285,991 1,554,150

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,044,619) 	(2,430,820) 	(2,255,489)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 776,996 		1,551,171		 	71,081	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (8,674) (598,728) (632,424)
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อัตราส่วนการเงินที่สำาคัญ

สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.9 0.7 1.1

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.4 0.3 0.8

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.4 0.1 0.9

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 18.8 21.7 24.5

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 19.2 16.6 14.7

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 26.7 31.2 36.0

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 13.5 11.5 10.0

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 10.0 10.0 9.6

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 35.9 36.0 37.4

วงจรเงินสด	(Cash	Cycle) วัน (3.3) (7.9) (12.7)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 32.1 31.5 35.8

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ 9.1 7.3 15.9

อัตราส่วนก�าไรอื่น ร้อยละ 0.8 1.3 1.0

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 98.0 30.3 98.2

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 6.6 6.1 13.9

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 13.4 11.4 20.9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เป็น

ของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 16.2 17.8 22.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 7.2 7.2 16.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 13.3 12.6 28.2

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ เท่า 1.1 1.2 1.2

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.9 0.8 0.4

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.6 0.5 0.1

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 15.1 14.0 467.4

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ เท่า 2.4 1.2 2.5

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	

ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย เท่า 3.6 3.9 0.7

อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เท่า 0.1 0.2 0.3

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก�าหนด 

ภายใน	1	ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด

เท่า 0.1 0.4 0.8
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สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย 2561 2560 2559

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม เท่า 0.3 0.6 0.4

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้น	(สุทธิ) เท่า 0.6 0.5 (0.0)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน

(Cash	basis) เท่า 1.0 0.3 0.7

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 69.1 68.2 67.1

 4. ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ผลการดำาเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 1. รายได้จากการขาย
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากการขายรวม	14,463	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,558	ล้านบาทหรือร้อยละ	12.1	จ�าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและ
ต่างประเทศที่อัตราส่วนประมาณร้อยละ	55:45	โดยในจ�านวนนี้เป็นรายได้จากการขายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	12,557	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,499	ล้านบาท
หรือร้อยละ	13.6	จ�าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อัตราส่วนประมาณร้อยละ	48:52		

รายได้จากการขาย จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

รอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลง

2560 2561 จำานวน ร้อยละ

ด�าเนินการผลิต	ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง	1/ 6,083 6,098 15 0.2

ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า

คาราบาว	2/
936 811 (126) (13.4)

รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 803 1,020 217 27.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 7,822 7,928 105 1.3

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 5,024 6,476 1,453 28.9

อื่น	ๆ	 58 59 0 0.6

รวม 12,904 14,463 1,558 12.1
หมายเหตุ:    1/ เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่  

   2/ น�้าดื่ม กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่ม 
	 รายได้จากการขายในประเทศ	7,928	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	105	ล้านบาทหรือร้อยละ	1.3	โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การรับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก	217	ล้านบาทหรือร้อยละ	27.0	จากความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าในประเภทอาหาร	(Food)	
และประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร	(Non-Food)	ทั้งนี้	 ชดเชยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	 ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตที่ลดลง	
126	ล้านบาทหรือร้อยละ	13.4	ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย	15	ล้านบาทหรือร้อยละ	0.2
	 ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศมีอัตราการหดตัวที่ร้อยละ	1.1	 ในช่วงเก้าเดือนแรก	แต่กลับมาฟื้นตัวท่ีอัตราร้อยละ	3.9	 ในไตรมาส	
4/2561	ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ	0.2	อ้างอิงข้อมูลปริมาณขายทอดสุดท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ	Nielsen	กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้เกิด
การสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสรมิการขายและการใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเครอืข่าย
ร้านค้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีกด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานขายปฏิบัติการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกันมากกว่า	1,500	คนของ
กลุ่มบริษัทฯ	ครอบคลุมพื้นที่การค้าส�าคัญทั่วประเทศ	ประกอบกับสภาวะตลาดที่เอื้ออ�านวยมากขึ้น	ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบบรรจุขวด
ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงที่มีรายได้จากการขายคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของตนเองมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ	7.4	ในช่วงไตรมาส	4/2561	และตลอดทั้งปียังมีทิศทางสอดคล้องกับเดียวกับภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ�ารุง
ในประเทศที่กล่าวข้างต้น
	 กลุ่มบริษัทฯ	ออกวางจ�าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลแบบบรรจุกระป๋องประเภทอัดก๊าซเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	2561	โดยเครื่อง
ดื่มบ�ารุงก�าลังใหม่ดังกล่าวไม่เพียงขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่มใหม่	 แต่เป็นปัจจัยบวกต่อการยกระดับภาพลักษณ์เครื่องหมายการค้าคาราบาวใน
ประเทศให้ดูทันสมัยภายใต้วิสัยทัศน์	สินค้าระดับโลก	แบรนด์ระดับโลก	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก	สตาร์ท	พลัส	
เป็น	คาราบาว	สปอร์ต	ซึ่งเริ่มวางจ�าหน่ายเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม	2561
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	 รายได้จากการขายต่างประเทศ	6,476	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,453	ล้านบาทหรือร้อยละ	28.9	โดยในจ�านวนนี้มีรายได้จากการขายต่างประเทศ
ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จ�ากัด	(“CBD”)	6,392	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,571	ล้านบาทหรือร้อยละ	32.6	ประกอบไปด้วย
รายได้ส่งออกเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังไปยังกลุ่มประเทศ	CLMV	รวมกัน	5,498	ล้านบาท	ประเทศอัฟกานิสถานและเยเมนรวมกัน	202	ล้านบาท	ประเทศ
จีน	590	ล้านบาทและประเทศอื่น	100	ล้านบาท
	 กลุ่มประเทศ	CLMV	 คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการขยายตัวโดดเด่นอย่างต่อ
เนื่อง	โดยในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากการส่งออกขายไปยังกลุ่มประเทศ	CLMV	เพิ่มขึ้น	2,205	ล้านบาทหรือร้อยละ	66.9	แรงสนับสนุนหลัก
จากประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ที่เพิ่มขึ้น	1,949	ล้านบาทหรือร้อยละ	78.3	และเพิ่มขึ้น	256	ล้านบาทหรือร้อยละ	60.8	ตามล�าดับ	นอกจาก
นี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญในการต่อยอดความส�าเร็จของเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอื่น	 รวมถึงการ
ขยายฐานธุรกิจต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากตลาดส่งออกใหม่	เช่น	ประเทศออสเตรเลีย	(Australia)	และประเทศจิบูติ	(Djibouti)	โดยในปี	2561	
กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอื่นเหล่านี้รวมกัน	100	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	73	 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปี
ก่อนหน้า
	 นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	ตามที่กล่าวข้างต้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีรายได้จากการ
ขายต่างประเทศภายใต้การด�าเนินงานของ	Intercarabao	Limited	(“ICUK”)	84	ล้านบาท	ลดลง	118	ล้านบาทหรือร้อยละ	58.4	รายได้จากการขาย
ของ	ICUK	ในปี	2561	สะท้อนการจัดประเภทรายการทางบัญชีจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายไปสุทธิกับยอดขายจ�านวน	52	ล้านบาท	กล่าวคือ	ราย
ได้จากการขายของ	ICUK	ก่อนการปรับปรุงรายการทางบัญชีอยู่ที่	136	ล้านบาท	ทั้งนี้	ICUK	มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกที่
มีเครือข่ายและฐานลูกค้าขนาดใหญ่	(Grocery	Chain	Store)	 เป็นหลัก	ซึ่งมีราคาขายสุทธิเฉลี่ยเป็นปกติของธุรกิจในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับร้าน
ค้าประเภทอื่น	แต่กลุ่มบริษัทฯ	เชื่อว่าการบริหารอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้และเหมาะสมตามสภาพอุตสาหกรรม	ควบคู่ไปกับความ
รู้ความช�านาญแบบเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาธุรกิจกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพการเติบโตสูงอย่าง	Grocery	Chain	Store	และด�าเนิน
การตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	 อย่างเคร่งครัด	 จะเป็นปัจจัยบวกต่อการประกอบธุรกิจของ	 ICUK	 ให้ประสบความ
ส�าเร็จในระยะยาว	

 2. กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น
	 ก�าไรขั้นต้น	4,649	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	584	ล้านบาทหรือร้อยละ	14.4	คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	32.1	เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรขั้นต้นร้อย
ละ	31.5	โดยในจ�านวนนี้มีก�าไรขั้นต้นที่เกิดจากการด�าเนินงานของ	CBD	2,230	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	645	ล้านบาทหรือร้อยละ	40.7	คิดเป็นอัตราก�าไร
ขั้นต้นร้อยละ	34.9	เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	32.9

กำาไรขั้นต้น จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

รอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลง

2560 2561 จำานวน ร้อยละ

ด�าเนินการผลิต	ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง	1/ 2,237 2,242 5 0.2

ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า

คาราบาว	2/
117 91 (25) (21.7)

รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 94 107 14 14.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 2,448 2,441 (7) (0.3)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 1,613 2,187 574 35.6

อื่น	ๆ	 5 21 16 333.9

รวม 4,066 4,649 584 14.4
หมายเหตุ:	1/	เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่	2/	น�้าดื่ม	กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่ม

	 ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองมีแนวโน้มการสร้างอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีดีข้ึนต่อเนื่องในแต่ละ
ไตรมาสตลอดทั้งปี	 ซ่ึงเป็นผลของวัตถุดิบและหีบห่อรายการท่ีส�าคัญมีต้นทุนลดลง	อีกท้ังยังเกิดจากโรงงานแห่งใหม่ท่ีมีพัฒนาการในด้านการบริหาร
จัดการลดต้นทุนการผลิต	กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการลงทุนขยายก�าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งหลายโครงการตามวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการ
เติบโต	ประกอบไปด้วยโครงการขยายก�าลังผลิตโรงบรรจุกระป๋อง	โรงผลิตขวดแก้วสีชา	โรงบรรจุขวดและโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	โดยโรงงานแห่ง
ใหม่เหล่านี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเข้าสู่การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
	 อนึง่	อตัราก�าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	ด�าเนนิการผลติภายใต้เครือ่งหมายการค้าของตนเองท้ังส�าหรบัตลาดในประเทศประมาณ
ร้อยละ	38.0	ในไตรมาส	4/2561	เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ	35.2	ในไตรมาส	1/2561	โดยในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบบรรจุ
ขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง	 ในขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
ตนเองทัง้ส�าหรบัตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ	36.4	ในไตรมาส	4/2561	เพิม่ข้ึนจากประมาณร้อยละ	33.6	ในไตรมาส	1/2561	โดยในจ�านวนนีส่้วน
ใหญ่เกิดจากเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
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อัตรากำาไรขั้นต้น จำาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561

ด�าเนินการผลิต	ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง	1/ 36.8 36.8

ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว	2/ 12.5 11.3

รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 11.7 10.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 31.3 30.8

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 32.1 33.8

อื่น	ๆ	 8.4 36.2

รวม 31.5 32.1
หมายเหตุ:  1/ เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ 

  2/ น�้าดื่ม กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่ม

 
	 เครื่องจักร	อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย	 รวมถึงท�าเลที่ตั้งเดียวกันในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องเอื้ออ�านวยต่อ
การบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตั้งแต่กิจกรรมต้นน�้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไป
จนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป	ทั้งนี้	บริษัท	เอเชีย	แคน	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	(“ACM”)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทฯ	
และ	SHOWA	DENKO	Group	 ได้ผ่านกระบวนการทดลองผลิต	(Test	Run)	 และเข้าสู่การผลิตจริงเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมา	 โดยผู้บริหารเชื่อว่าศักยภาพการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้ความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการของทีมงานชาวญี่ปุ่นจะท�าให้กลุ่ม
บริษัทฯ	 ลดการพึ่งพิงการจัดหากระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอกและที่ส�าคัญจะมีต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่ใช้กระป๋องอลูมิเนียมเป็น
บรรจุภัณฑ์ลดลง
	 อัตราก�าไรขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตร้อยละ	11.3	ลดลงจากร้อยละ	12.5	มีสาเหตุหลักเกิด
จากกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดื่มที่มีรายได้คิดเป็นส่วนใหญ่หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ	 80	 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้	 มีต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2560	อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	มิได้ปรับราคาขายเพื่อสะท้อนต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปในทันที	 แต่เป็นการทยอยปรับในแต่ละช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 โดยค�านึงถึงสภาพการแข่งขัน	 กลยุทธ์งานขายและการตลาด	
ควบคู่กับปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
	 อัตราก�าไรขั้นต้นจากผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกร้อยละ	 10.5	 ลดลงจากร้อยละ	 11.7	 ทั้งนี้	 อัตราก�าไรขั้นต้น
จากผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในกลุ่มนี้แตกต่างกันไป	 เกิดขึ้นเป็นปกติของการประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราก�าไรขั้นต้นจึงเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์	(Product	Mix)	เป็นส�าคัญ

 3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	3,333	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	213	ล้านบาทหรือร้อยละ	6.8	คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวม
ร้อยละ	23.0	ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ	24.2	เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า	สาเหตุหลักเกิดจาก	(1)	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายและประชาสัมพันธ์ภายใต้การด�าเนินงานของ	 ICUK	 ในประเทศอังกฤษ	 (2)	 การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขัน
ฟุตบอลต่างประเทศ	 และ	 (3)	 ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของโรงงานและฝ่ายจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมและการทดลองผลิตไป
จนถึงการเข้าสู่ช่วงการผลิตจริงเชิงพาณิชย์และระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของ	ACM
	 ค่าใช้จ่ายขาย	2,561	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	182	 ล้านบาทหรือร้อยละ	7.7	 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ	17.7	 ลดลงจาก
สัดส่วนร้อยละ	18.4	โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังนี้:
	 (1)	ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ:	
	 ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช�าระเงิน	 ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ	พึงได้รับอันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน	ประกอบไปด้วย	Chelsea	Football	Club	Limited	
(CFC)	English	Football	League	(EFL)	และ	Reading	Football	Club	(RFC)	จ�านวน	633	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	70	ล้านบาทหรือร้อยละ12.5	โดยมี
สาเหตุหลักเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ	เริ่มรับรู้ค่าธรรมเนียมในส่วนของ	English	Football	League	(EFL)	เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	2560	ทั้งนี้	
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน	 ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศจะลดลงตั้งแต่ไตรมาส	3/2562	 เนื่องจาก
การลดลงของค่าธรรมเนียมในส่วนของ	CFC	สอดคล้องกับการปรับสถานะผู้สนับสนุนจาก	Principal	partner	มาเป็น	Global	partner;
	 (2)	ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่ด�าเนินการภายใต้	CBD	ส�าหรับธุรกิจในประเทศและในส่วนที่ด�าเนินการภายใต้	ICUK	ส�าหรับ
ตลาดในประเทศอังกฤษ:
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a.		ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	ส�าหรับธุรกิจในประเทศ	623	ล้านบาท	ลดลง	55	ล้านบาทหรือ
ร้อยละ	8.2	แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญคือ	(1)	ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพื้นที่การค้าส�าคัญ	246	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	3	ล้านบาทหรือร้อยละ	1.1	(2)	ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ	173	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	41	ล้านบาท
หรือร้อยละ	30.8	โดยในจ�านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม	47	
ล้านบาทเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อเครื่องหมายการค้าคาราบาวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่	ควบคู่ไปกับการเริ่มวางจ�าหน่ายคาราบาวกลิ่น
กรีนแอปเปิ้ลแบบบรรจุกระป๋องประเภทอัดก๊าซ	และ	(3)	ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ	204	ล้านบาท	ลดลง	99	ล้านบาทหรือร้อยละ	32.7	ใช้
ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 ใน
ทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ซึ่งจะผันแปรไปกับแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา	

b.	 	ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ	ICUK	ส�าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ	505	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	222	ล้านบาทหรือ
ร้อยละ	78.7	แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญคือ	(1)	ค่าจ้างด�าเนินการสนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์เข้าถึงจุดขายตามร้านค้าโดยตรง	
117	 ล้านบาท	(2)	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมัยใหม่จ�านวน	27	 ล้านบาท	(3)	 ค่าใช้จ่ายตัวอย่างลองชิม	29	 ล้านบาทและ	(3)	
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ	 332	 ล้านบาทใช้ไปกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ	 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขาย
เพื่อสร้างการรับรู้	ประสบการณ์และความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์

	 (3)	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขาย	ซึ่งมีส่วนผสมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรตามรายได้จากการขายที่เกี่ยวข้องตามแผนธุรกิจ	
โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขายดังกล่าว	1,046	ล้านบาท	ลดลง	52	ล้านบาทหรือร้อยละ	4.7	โดยมีสาเหตุหลักจากค่าขนส่งและโลจิสติกส์ที่ลดลง	
40	ล้านบาท	ผันแปรไปตามรายได้จากการขายในแต่ละช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เกี่ยวข้อง
	 ค่าใช้จ่ายบริหาร	 772	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 32	 ล้านบาทหรือร้อยละ	 4.3	 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญคือ	 (1)	 ค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งเป็นผลของ
การเตรียมการเข้าสู่การผลิตจริงเชิงพาณิชย์ของ	ACM	 ที่กล่าวข้างต้น	71	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	66	 ล้านบาท	(2)	 ค่าใช้จ่ายพนักงาน	(ไม่รวม	ACM)	
460	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 26	 ล้านบาทหรือร้อยละ	 5.9	 สอดคล้องกับจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามก�าลังคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราว
ตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ	(3)	ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายส�านักงาน	ค่าเดินทาง	ค่าบริการ	ค่าที่ปรึกษาและอื่นๆ	241	
ล้านบาท	ลดลง	61	ล้านบาทหรือร้อยละ	20.1

 4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	107	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	59	ล้านบาท	 โดยในจ�านวนนี้ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่	ACM	รับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุน
หลังจากที่เริ่มประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์	8	 ล้านบาท	ดอกเบี้ยหุ้นกู้ประมาณ	36	 ล้านบาท	 จ�านวนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสภาพคล่อง	 รวมถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนในโครงการขยายก�าลังผลิตโรงบรรจุกระป๋อง	 โรงผลิตขวดแก้วสีชาและโรง
บรรจุขวด

 5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	368	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	108	 ล้านบาทหรือร้อยละ	41.3	 คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง
ร้อยละ	 27.7	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 24.6	 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นตามผลก�าไรจากการด�าเนินงานที่ดีขึ้น	
ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานเป็นจ�านวนสูงขึ้น

 6. กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
	 ก�าไรสุทธิ	960	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	160	ล้านบาทหรือร้อยละ	19.9	คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ	6.6	เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน
ร้อยละ	6.2	การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และอัตราก�าไรขั้นต้นในภาพรวม	ชดเชยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	
ตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น	
	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ	1,159	 ล้านบาท	 ลดลง	87	 ล้านบาทหรือร้อยละ	7.0	 มีสาเหตุหลักเกิดจาการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นใน	ICUK	 จากเดิมร้อยละ	51	 เป็นร้อยละ	84	 มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	 ส่งผลให้เกิดการรับรู้ผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน
ของ	 ICUK	 เป็นจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 ยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งเป็นผลของการเตรียมการเข้าสู่การผลิตจริงเชิง
พาณิชย์ของ	ACM	ที่กล่าวข้างต้น
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ฐานะการเงินรวมของกลุ่มกลุ่มบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	14,320	ล้านบาทและ	12,520	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,800	ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ	14.4	โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	138	ล้านบาทและ	147	ล้านบาท	
ลดลง	9	 ล้านบาทหรือร้อยละ	6.2	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	1,290	 ล้านบาท	 	 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรม
จัดหาเงินจ�านวน	777	ล้านบาท	เมื่อรวมกันแล้วรับสุทธิเป็นจ�านวน	2,068	ล้านบาท	โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษัทฯ	ใช้กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไปกับ
กิจกรรมการลงทุนจ�านวน	2,045	ล้านบาท

 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	907	ล้านบาทและ	960	ล้านบาท	ลดลง	53	ล้านบาทหรือร้อยละ	
5.5	โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังต่อไปนี้:

-	ลูกหนี้การค้าในประเทศลดลงประมาณ	59	ล้านบาท	สอดคล้องกับสัดส่วนการขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่
ที่ลดง;

-	ลูกหนี้การค้าต่างประเทศภายใต้การด�าเนินงานของ	CBD	เพิ่มขึ้นประมาณ	105	ล้านบาท	สอดคล้องกับรายได้จากการส่งออกขายไปยัง
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น;	และ

-	ลูกหนี้การค้าต่างประเทศภายใต้การด�าเนินงานของ	ICUK	ลดลงประมาณ	21	ล้านบาท	สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง

 3. สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	887	ล้านบาทและ	656	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้น	231	ล้านบาทหรือ
ร้อยละ	25.2	โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังต่อไปนี้:

-	สินค้าส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ	 63	 ล้านบาท	 สอดคล้องกับรายได้จากการขายในประเทศและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น;

-	วัตดุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ	39	ล้านบาท	เพื่อรองรับปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น;	และ
-	อะไหล่และวัสดุโรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ	 80	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเก็บส�ารองอะไหล่และวัสดุที่จ�าเป็นส�าหรับการเริ่ม
ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของ	ACM	ในเดือนพฤศจิกายน

 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 และ	 2560	 จ�านวน	 11,090	 ล้านบาทและ	 9,609	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,481	
ล้านบาทหรือร้อยละ	 15.4	 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร	 อุปกรณ์และระบบงานสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงาน
ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ	ACM

 5. ค่าความนิยม
	 ค่าความนิยมเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับกับต้นทุนการในการเข้าซื้อ	 ICUK	 ของ	 CVHLUX	 ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยในปี	2560	ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าความนิยมจ�านวน	500	ล้านบาทและ	535	
ล้านบาท	ลดลง	36	ล้านบาทหรือร้อยละ	6.6	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่รายงาน
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หนี้สิน
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	6,955	และ	5,515	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,441	ล้านบาทหรือร้อยละ	
26.1	 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน	2,764	 ล้านบาท	 ลดลง	442	 ล้านบาทและหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน	4,191	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	1,883	
ล้านบาท

 1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	275	ล้านบาทและ	845	ล้านบาท	ลดลง	570	ล้านบาท
หรือร้อยละ	67.5	 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน	 โดยค�านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง	 ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงิน
ทุน	ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	1,810	ล้านบาทและ	1,897	ล้านบาท	ลดลง	87	ล้านบาทหรือ
ร้อยละ	4.6	เกิดจากการช�าระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการขยายก�าลังผลิตโรงขวดแก้ว	ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายใต้การด�าเนินงานของ	APG	
ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2560

 3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	1,680	ล้านบาทและ	2,490	ล้านบาท	ลดลง	810	
ล้านบาทหรือร้อยละ	32.5	ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	จ�านวน	401	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	101	ล้านบาท	และส่วนที่เหลือจ�านวน	
1,279	 ล้านบาท	 ลดลง	 912	 ล้านบาท	 ยอดเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจ�านวนดังกล่าว	 ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
โรงงานบรรจุขวดจ�านวน	 280	 ล้านบาท	 ถึงก�าหนดช�าระคืนทั้งจ�านวนภายในปี	 2562	 และโครงการโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจ�านวน	 1,400	
ล้านบาท	 ซึ่ง	ACM	 ได้เบิกใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเต็มวงเงินจ�านวน	1,455	 ล้านบาทในเดือนมกราคม	2562	 และจะเริ่มช�าระคืนเป็นงวดๆ	
ตั้งแต่ช่วงไตรมาส	3/2561	ไปจนถึงปี	2567

 4. หุ้นกู้  
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างปีรวมเป็นจ�านวน	 2,790	 ล้านบาท	 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	
2	ปีจ�านวน	1,700	ล้านบาทและถึงก�าหนดช�าระภายใน	3	ปีจ�านวน	1,090	ล้านบาท	โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
การปรับโครงหสร้างแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	จ�านวน	7,365	ล้านบาทและ	7,005	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	359	ล้านบาทหรือร้อย
ละ	5.1	สะท้อนก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีจ�านวน	928	ล้านบาทและเงินปันผลจ่ายจ�านวน	700	ล้านบาท	และปรับปรุงผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุนในบริษัทย่อยรวมจ�านวน	131	ล้านบาท	

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เท่ากับ	0.9	เท่า	และ	0.7	เท่า	ตามล�าดับ	เนื่องจากการลดลงของหนี้สิน
หมุนเวียน	 โดยส่วนใหญ่มาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง	 จากการลดลงของเจ้าหนี้ที่เกิด
จากการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร	 หลังจากที่การลงทุนในโรงบรรจุกระป๋องและการก่อสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมแล้วเสร็จในปี	
2561

 2. วงจรเงินสด
	 วงจรเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	 เท่ากับ	-3.3	วัน	และ	-7.9	วัน	ตามล�าดับ	วงจรเงินสดมีระยะเวลานาน
ขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ช้าลงจากเดิม	16.6	วัน	 เป็น	19.2	วัน	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	พิจารณาให้เครดิตระยะสั้นชั่วคราวกับ
ลูกค้าบางรายที่ความเสี่ยงต�่าเพื่อกระตุ้นยอดขาย	ระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจาก	11.5	วันเป็น	13.5	วัน	และระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยค่อนข้าง
ทรงตัว		

 3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เท่ากับร้อยละ	16.2	และร้อยละ	17.8	ตามล�าดับ	มีสาเหตุหลัก
มาผลประกอบการที่ขาดทุนของ	ICUK	ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน	ICUK	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	51	 เป็นร้อยละ	84	ตั้งแต่เดือน
มกราคม	2561
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 4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เท่ากับร้อยละ	8.6	และร้อยละ	11.2	ตามล�าดับ	มีสาเหตุ
หลักมาจากที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	มีการลงทุนในโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	(ซึ่งแล้วเสร็จ
ในปี	2561)	

 5. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เท่ากับ	0.9	เท่า	และ	0.8	เท่า	ตามล�าดับ		เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

 5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
	 	 -	ไม่มี	-
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั         
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เร่ืองนโยบายบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
ซ่ึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญั เน่ืองจากจ านวนท่ีบนัทึกในบญัชีมีสาระส าคญั และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หลาย
ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ กลุ่มลูกคา้แบบดั้งเดิม กลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ และกลุ่มลูกคา้ปลีกท่ีขายผา่น
หน่วยรถ ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการ
ใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึก
ประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึง
ใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน
ใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการ
ค านวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไว ้            
ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้
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วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
การด้อยค่าของค่าความนิยม 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 เก่ียวกบัค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจซ่ึง             
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น 
รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดง
มูลค่าค่าความนิยม  
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์และขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าว
กบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ีย
ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว
ตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่            
จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทาน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
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ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
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เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ
ไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 
วชิาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 137,599,216         146,767,481         18,658,854           15,329,903           

เงินลงทุนชั�วคราว 8 -                           7,129,949             -                           7,129,949             

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 9 906,595,237         959,860,677         6,739,508             59,160,222           

เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                           -                           3,995,936,380      3,769,385,643      

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6, 31 -                           -                           479,998,400         599,998,000         

สินคา้คงเหลือ 10 887,132,124         656,266,459         -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11 545,858,530         389,173,787         19,797                  67,180                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,477,185,107      2,159,198,353      4,501,352,939      4,451,070,897      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           4,364,852,618      3,300,418,618      

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13             99,968,389           103,163,135                             -                             - 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      11,090,295,013        9,608,939,899                             -                             - 

ค่าความนิยม 15 499,923,109         535,466,517         -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 77,321,869           67,006,871           4,895,373             3,640,000             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 63,182,705           31,360,592           6,258,141             5,563,288             

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 12,045,146           14,783,399           -                           -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,842,736,231    10,360,720,413    4,402,178,278      3,335,794,052      

รวมสินทรัพย์ 14,319,921,338    12,519,918,766    8,903,531,217      7,786,864,949      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 275,000,000         845,000,000         -                           735,000,000         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 18 1,809,903,562      1,897,197,205      40,354,168           53,134,520           

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 401,250,000         300,000,000         -                           300,000,000         

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 19 -                           57,128,088           -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 265,835,954         94,722,177           7,462,162             8,487,746             

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 12,451,816           12,532,461           -                           168,000                

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,764,441,332      3,206,579,931      47,816,330           1,096,790,266      

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 1,278,700,000      2,190,400,000      -                           700,000,000         

หุน้กู้ 21 2,785,919,879      -                           2,785,919,879      -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 109,049,185         102,197,343         61,542,974           54,025,612           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 1,466,021             151,508                -                           -                           

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 6 15,636,030           15,284,935           -                           -                           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 4,190,771,115      2,308,033,786      2,847,462,853      754,025,612         

รวมหนี�สิน 6,955,212,447      5,514,613,717      2,895,279,183      1,850,815,878      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      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�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959,056         108,959,056         108,959,056         108,959,056         

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 12.4.4 (368,686,372)        -                           -                           -                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 100,000,000         100,000,000         100,000,000         100,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,140,041,731      1,674,589,236      836,312,486         764,109,523         

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (89,678,305)          (55,960,183)          -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 7,176,832,390      7,113,784,389      6,008,252,034      5,936,049,071      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 187,876,501         (108,479,340)        -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,364,708,891      7,005,305,049      6,008,252,034      5,936,049,071      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,319,921,338    12,519,918,766    8,903,531,217      7,786,864,949      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 14,462,539,302    12,904,241,965    -                             -                                   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 12 -                             -                             683,997,720         851,997,160                

รายไดอื้�น 24 134,893,614         163,530,977         383,181,545         389,420,497                

รวมรายได้ 14,597,432,916    13,067,772,942    1,067,179,265      1,241,417,657             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9,813,214,562      8,839,651,329      -                             -                                   

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 2,560,512,837      2,378,535,316      -                             -                                   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 772,180,617         740,669,700         178,019,276         213,406,514                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 16,082,819            -                             25,747,279            1,617,816                    

รวมค่าใช้จ่าย 13,161,990,835    11,958,856,345    203,766,555         215,024,330                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,435,442,081      1,108,916,597      863,412,710         1,026,393,327             

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (106,851,027)        (47,701,522)          (68,584,492)          (50,625,821)                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,328,591,054      1,061,215,075      794,828,218         975,767,506                

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 26 (368,275,857)        (260,556,512)        (22,158,100)          (24,738,549)                

กาํไรสําหรับปี 960,315,197         800,658,563         772,670,118         951,028,957                

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,158,572,232      1,245,811,776      772,670,118         951,028,957                

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (198,257,035)        (445,153,213)        

960,315,197         800,658,563         

กาํไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.16                       1.25                       0.77                       0.95                             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับปี 960,315,197         800,658,563         772,670,118         951,028,957                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (39,126,792)          (55,477,390)          -                             -                                   

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (39,126,792)          (55,477,390)          -                             -                                   

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 22 8,600,329              1,596,311              (583,944)               (1,098,709)                   

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 (1,720,066)            (319,262)               116,789                 219,742                       

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,880,263              1,277,049              (467,155)               (878,967)                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (32,246,529)          (54,200,341)          (467,155)               (878,967)                      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 928,068,668         746,458,222         772,202,963         950,149,990                

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,131,734,373      1,190,745,056      772,202,963         950,149,990                

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (203,665,705)        (444,286,834)        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 928,068,668         746,458,222         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,328,591,054      1,061,215,075      794,828,218         975,767,506                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (683,997,720)        (851,997,160)              

      ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 463,780,787         263,209,833         304,627                 -                                   

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (8,777)                   (2,810,616)            (8,777)                   (2,810,616)                   

      กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว

         ในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ -                             (37,025)                 -                             (37,025)                        

      ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 7,485,871              1,384,682              -                             -                                   

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 10,655,349            2,984,669              -                             -                                   

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (14,914,651)          (2,412,439)            -                             -                                   

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,146,586            15,524,966            6,933,418              5,226,325                    

      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 1,171,024              -                             1,171,024              -                                   

      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริงและ

         ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 24,906,406            (46,578,002)          25,776,263            3,972,156                    

      ดอกเบี�ยรับ (1,143,983)            (3,436,132)            (127,086,775)        (143,387,226)              

      ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 99,196,335            41,353,943            67,198,572            50,459,692                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน 1,939,866,001      1,330,398,954      85,118,850            37,193,652                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 43,697,942            (400,732,722)        2,002,375              (3,677,379)                   

   สินคา้คงเหลือ (241,309,530)        (225,746,773)        -                             -                                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (156,673,580)        (278,182,760)        47,383                   (64,303)                        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,738,253              (6,848,390)            -                             -                                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 30,627,221            263,661,488         (14,410,084)          (24,007,450)                

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (80,645)                 (14,510,600)          (168,000)               168,000                       

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 351,095                 1,228,830              -                             -                                   

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,694,415)            (1,483,000)            -                             -                                   

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,614,522,342      667,785,027         72,590,524            9,612,520                    

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบี�ย 1,145,086              3,586,155              177,407,264         131,297,907                

จ่ายดอกเบี�ย (96,134,245)          (38,179,775)          (65,569,500)          (49,659,840)                

จ่ายภาษีเงินได้ (229,324,086)        (347,200,430)        (23,761,748)          (18,744,833)                

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,290,209,097      285,990,977         160,666,540         72,505,754                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 7,138,726              1,807,000,000      7,138,726              1,807,000,000             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                             -                             (3,997,120,400)     (4,424,339,413)           

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                             -                             3,744,891,250      3,918,625,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                             -                             (1,064,434,000)     (1,341,406,007)           

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (823,189)               (104,000)               -                             -                                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,221,964            3,854,530              -                             -                                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,052,765,691)     (2,978,598,855)     -                             -                                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,391,286)          (55,971,837)          (1,560,000)            (2,805,400)                   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             803,997,320         978,995,890                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,044,619,476)     (2,430,820,162)     (507,087,104)        (270,929,930)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 7,824,000,000      3,850,000,000      4,225,000,000      2,470,000,000             

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (8,394,000,000)     (3,755,000,000)     (4,960,000,000)     (2,485,000,000)           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 1,027,450,000      2,240,400,000      -                             750,000,000                

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,837,900,000)     -                             (1,000,000,000)     -                                   

เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 2,784,748,855      -                             2,784,748,855      -                                   

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ�มเติมของบริษทัยอ่ย 72,696,000            -                             -                             -                                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�นจากการร่วมทุน -                             109,304,000         -                             -                                   

จ่ายเงินปันผล (699,999,340)        (949,999,905)        (699,999,340)        (949,999,905)              

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 776,995,515         1,551,171,469      349,749,515         (214,999,905)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็น

   เงินตราต่างประเทศลดลง (31,259,110)          (5,070,055)            -                             -                                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (8,673,974)            (598,727,771)        3,328,951              (413,424,081)              

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

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (494,291)               435,009                 -                             -                                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 137,599,216         146,767,481         18,658,854            15,329,903                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสด

   เงินกูย้มืระยะสั�นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

      ของบริษทัยอ่ยและดอกเบี�ยคา้งจ่ายลดลงจากการ

      แปลงหนี� เป็นทุน (58,639,174)          -                             -                             -                                   

   เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น(ลดลง) (118,811,053)        261,771,127         -                             -                                   

   เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น 353,900                 1,044,200              -                             834,600                       

   เจา้หนี� เงินประกนัผลงานเพิ�มขึ�น 4,640,793              337,500                 -                             -                                   

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี  393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2561 2560 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั บริหารจดัการการจดัจ าหน่าย ไทย 100 100 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 74 74 
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิง (ฮ่องกง) จ ากดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จ ากดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 
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   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ 2561 2560 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั 
การลงทุน 
 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 51 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 84.3 51 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อย) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงต ่ากว่า/สูงกว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือไดแ้สดงไวใ้น
ของส่วนผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน /ต ่ ากว่าทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุง
จากรายการดงัต่อไปน้ี 
- ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 

บริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายบางประเภทเป็นองคป์ระกอบของราคาขาย โดยบริษทั
ย่อยจะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายดังกล่าวโดยน าไปลดจากยอดขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

- รายการขายสินคา้พร้อมบริการขนส่ง/ประกนัภยั 
 บริษทัย่อยพิจารณาว่าการขนส่ง/ประกันภยัเป็นบริการท่ีแยกต่างหากจากการขายสินค้าหากการ

ควบคุมในสินคา้ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ก่อนการให้บริการขนส่ง/ประกนัภยั โดยบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายได้
ค่าบริการขนส่ง/ประกนัภยัดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ จากเดิมท่ีรับรู้รายไดจ้ากการขาย
และบริการขนส่ง/ประกนัภยัทั้งจ  านวนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2563 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.      นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

166 ANNUAL REPORT 2018 CARABAO GROUP PCL.



6 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดท่ีได้ให้บริการตาม
ระยะเวลาของสัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ

สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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   มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ค านวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง  บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                  
ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน           
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน

การท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 40  ปี  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 30  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน ์
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึง
ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

7 

   มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ค านวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง  บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                  
ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน           
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน

การท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 40  ปี  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 30  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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4.10 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น  

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บ
บริการ  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ 
ดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
เป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้
แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถ
จะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควร
จะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.16 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี           

ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน         
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อส าหรับสินคา้เก่า
ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม  
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย  ์หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    
 

เงินปันผลรับ - - 684 852 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 254 242 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 127 142 ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 3 3 ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น - - 2 1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั      

ซ้ือสินคา้ 864 527 - - ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 276 79 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 15 15 - - ราคาตามสญัญา/         

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริการ 8 7 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่ารับ 5 5 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 3 2 - - ราคาตลาด/ราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 4 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 2 - - - ราคาตามสญัญา 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 4,889 58,005 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 92,532 17,213 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,532 17,213 4,889 58,005 
     
เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                     

(หมายเหตุ 31)     
บริษทัยอ่ย - - 479,998 599,998 
รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 479,998 599,998 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 
รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 18)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           (มีผู ้
ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 32,301 17,400 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  32,301 17,400 - - 
     
เงนิมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 3,108 2,757 - - 
รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,108 2,757 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2560 

เพ่ิมข้ึน            
ระหวา่งปี 

ลดลง               
ระหวา่งปี 

ขาดทุน          
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 
2561 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,435,000 3,497,500 (3,347,500) - 3,585,000 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั บริษทัยอ่ย 179,000 118,000 (240,000) - 57,000 
บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 108,800 351,415 (111,200) (24,121) 324,894 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั บริษทัยอ่ย 46,586 30,205 (46,191) (1,558) 29,042 

รวม  3,769,386 3,997,120 (3,744,891) (25,679) 3,995,936 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (2560: 3.5 - 5.0 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 124 143 124 143 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 4 4 4 
รวม 128 147 128 147 

ภาระค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.1 และมีภาระค ้าประกนัเงินให้กูย้ืมระยะยาวให้กบับริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.2 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 220 200 10 10 
เงินฝากธนาคาร 137,379 146,567 18,649 15,320 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137,599 146,767 18,659 15,330 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.63 ต่อปี (2560:         
ร้อยละ 0.01 ถึง 0.38 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 7,130 604,282 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
 เพ่ือคา้เพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - 1,207,000 
จ าหน่ายระหวา่งปี    

เงินสดรับจากการจ าหน่าย (7,139) (1,807,000) 
ก าไรจากการจ าหน่าย 9 2,811 

รวม (7,130) (1,804,189) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า - 37 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - 7,130 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 75,934 12,475 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 12,219 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,153 12,475 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 590,517 615,512 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 73,096 99,845 - - 
3 - 6 เดือน 23,061 28,958 - - 
6 - 12 เดือน 13,857 - - - 
มากกวา่ 12 เดือน 4,217 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 704,748 744,315 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,223) (1,394) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 697,525 742,921 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 785,678 755,396 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,859 4,526 78 2,776 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,055 7,398 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 520 212 4,811 55,229 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 94 128 - 1 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 107,687 178,449 1,851 1,154 
เงินทดรองจ่าย 1,778 1,308 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 610 12,079 - - 
อ่ืนๆ 2,314 365 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 120,917 204,465 6,740 59,160 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  906,595 959,861 6,740 59,160 
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10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 417,070 327,115 (8,620) (1,290) 408,450 325,825 
งานระหวา่งท า 5,066 3,675 - - 5,066 3,675 
วตัถุดิบ 257,182 218,034 - - 257,182 218,034 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 95,565 74,779 - (8) 95,565 74,771 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 113,705 33,961 - - 113,705 33,961 
สินคา้ระหวา่งทาง 7,164 - - - 7,164 - 
รวม 895,752 657,564 (8,620) (1,298) 887,132 656,266 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ านวน 10.7 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลับ
รายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 3.1 ลา้นบาท (2560: 2.8 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจาก
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 523,636 354,322 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,250 22,323 20 67 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 7,300 9,141 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11 517 - - 
อ่ืน ๆ 5,662 2,871 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 545,859 389,174 20 67 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์  
(ฮ่องกง) จ ากดั) 15.7 49 24.4 (216.8) (180.8) (444.1) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 26 26 163.5 108.3 (17.5) (1.1) 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับ                     

ในระหวา่งปี  
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 683,998 851,997 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายขวดและ

ผลิตภณัฑจ์ากแกว้  
1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั บริหารจดัการการจดัจ าหน่าย 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายกระป๋อง
อลูมิเนียม  

700,000 420,400 74 74 518,000 311,096 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ        -  
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 

จ ากดั 
การลงทุน 60.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
34 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 2,036,141 1,178,611 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 

รวม      4,364,853 3,300,419 683,998 851,997 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากดั 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 146.2 257.3 291.0 85.8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 511.3 553.0 1,916.9 808.0 
หน้ีสินหมุนเวียน 506.4 1,247.6 300.1 66.6 

สรุปรายการก าไรขาดทุน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ขาดทุน (1,151.8) (906.4) (67.3) (4.0) 

12.4  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิม 

12.4.1 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัท คาราบาวโฮลด้ิงส์ 
(ฮ่องกง) จ ากัด (CHHK) (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) ด าเนินการร่วมกับ บริษัท อินเตอร์คาราบาวไพรเวท        
ลิมิ เต็ด (ICSG) ในการจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง ช่ือ  บริษัท  คาราบาวเวนเจอร์         
โฮลด้ิงส์  (ฮ่องกง) จ ากัด  (CVHHK) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  90 และร้อยละ 10 ตามล าดับ                  
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณไม่
เกิน 19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 19.7 ลา้นหุ้น CVHHK ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้ งบริษัทแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 การร่วมทุนดังกล่าวท าให้บริษัทฯมีอ านาจควบคุมใน 
CVHHK ในสัดส่วนร้อยละ 90 โดยการถือหุน้ทางออ้มผา่น CHHK 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 CVHHK ไดย้ื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการกบัหน่วยงานราชการของประเทศฮ่องกง 
โดยการจดทะเบียนเลิกกิจการดงักล่าวไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 
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12.4.2 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์  โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามล าดบั บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560  

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 700 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ  7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ  านวน  6,990,000 หุ้น มูลค่า                      
หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นหุ้นละ 60 บาท บริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี                               
5 กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวท าให้บริษทัย่อยมีทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
จ านวน 420 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่าแล้ว และหุ้นสามัญ 
6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 60 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัท่ียงัเรียกช าระไม่เตม็มูลค่าจ านวน 6,990,000 หุ้น โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดรั้บช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้จ านวน 279.6 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 120.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
- จ านวน 100.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
- จ านวน 59.6 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

12.4.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ  ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

12.4.4 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) 
จ  ากดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ลา้นยูโร เป็น 62.3 ลา้นยูโร 
(เพิ่มข้ึน 45.4 ล้านยูโรหรือ 40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์                                  
คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) โดยด าเนินการดงัน้ี 
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1. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน 22.0 ล้านยูโร 
ห รือประมาณ  19.5 ล้านปอนด์ส เตอร์ลิง  อย่างไรก็ตาม  บริษัท  อิน เตอ ร์คาราบาวไพรเวท                  
ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหน่ึงของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิทธ์ิการซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองคร้ังน้ีทั้ งจ  านวน โดยเม่ือวนัท่ี                             
8 มกราคม 2561 CHHK ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ CVHLUX จ านวน 22.0 ลา้นยูโร หรือ
ประมาณ 19.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน 

2. แปลงหน้ีสินจากเงินกูย้ืมจาก บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) และ บริษทั อินเตอร์ 
คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็นทุน เป็นจ านวน 23.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 20.8 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

ผลจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให้ CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CVHLUX เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 
84.3 ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (58,639) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 427,325 

12.4.5 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เพิ่มข้ึน 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน                             
การเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เข้าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 19.5 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้จ านวน 
19.2 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 12.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
- จ านวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
- จ านวน 3.7 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 

ส าหรับส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง CVHLUX ไดน้ าไปสุทธิจากยอดหน้ีท่ี ICUK ด าเนินการ
แปลงหน้ีสินเป็นทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12.4.6 
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12.4.2 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์  โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามล าดบั บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560  

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 700 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ  7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ  านวน  6,990,000 หุ้น มูลค่า                      
หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นหุ้นละ 60 บาท บริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี                               
5 กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวท าให้บริษทัย่อยมีทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
จ านวน 420 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมูลค่าแล้ว และหุ้นสามัญ 
6,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 60 บาท) บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัท่ียงัเรียกช าระไม่เตม็มูลค่าจ านวน 6,990,000 หุ้น โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดรั้บช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้จ านวน 279.6 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 120.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
- จ านวน 100.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
- จ านวน 59.6 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

12.4.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

12.4.4 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) 
จ  ากดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ลา้นยูโร เป็น 62.3 ลา้นยูโร 
(เพิ่มข้ึน 45.4 ล้านยูโรหรือ 40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์                                  
คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) โดยด าเนินการดงัน้ี 
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12.4.6 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น  54.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เพิ่มข้ึน 20.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) โดยแปลงหน้ีสินจากเงินกู้ยืม ดอกเบ้ียค้างจ่าย และเจ้าหน้ีอ่ืนรวม
จ านวน 20.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั (CVHLUX) 
(บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สุทธิจากค่าหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงของ
บริษทัดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.4.5 เป็นทุนจ านวน 20.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

12.5 บริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดจ้ดัตั้ง 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ใน
ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ยกเลิกการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใน
ประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ดงักล่าว เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรวา่ยงัไม่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
อาคาร      

ส านกังานใหเ้ช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 123,699 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (23,731) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 99,968 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:  
ราคาทุน 122,876 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (19,713) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 103,163 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 103,163 103,848 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน 823 104 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 3,248 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (4,018) (4,037) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 99,968 103,163 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าของบริษทัยอ่ย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนประมาณ 179.0 ลา้นบาท (2560: 
186.2 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัยอ่ย 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 511.1     
ลา้นบาท (2560: 427.4 ลา้นบาท) 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์  านวน 31.3 ลา้นบาท (2560: 
27.9 ลา้นบาท) ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับการก่อสร้างโรงงานและ
ซ้ือเคร่ืองจกัร 

15. ค่าความนิยม 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 535,467 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (35,544) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 499,923 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 2.0 
อตัราคิดลด 12.7 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ
ทกัษะในการ
ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน

ระหวา่งพฒันา รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:       
ราคาทุน 10,000 10,000 33,890 49,986 9,670 113,546 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,000) (10,000) (18,224) - - (36,224) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,000 - 15,666 49,986 9,670 77,322 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:       
ราคาทุน 10,000 10,000 24,291 49,986 3,640 97,917 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,000) (10,000) (13,910) - - (30,910) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,000 - 10,381 49,986 3,640 67,007 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            
ระหวา่งพฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:    
ราคาทุน 5,200 - 5,200 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (305) - (305) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 4,895 - 4,895 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:    
ราคาทุน - 3,640 3,640 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 3,640 3,640 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 67,007 15,151 3,640 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน 15,745 57,016 1,560 3,640 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (5,362) (5,158) (305) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (68) (2) - - 
มูลคา่ตามบญัชีปลายปี 77,322 67,007 4,895 3,640 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 1.7 
อตัราคิดลด 14.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาด                                 
โดยภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,165 16,762 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 932,403 987,902 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,814 638 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 318,916 457,896 9,585 20,381 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 322 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 329,382 261,445 30,769 32,754 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 162,611 127,627 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 34,291 44,927 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,809,904 1,897,197 40,354 53,135 
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19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
 เงินกู้ยืมระยะสั้ นน้ีเป็นเงินกู้ยืมซ่ึงบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักซ์เซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) กูย้ืมจากบริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมน้ีมีจ  านวน 1.3 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 57.1 ลา้นบาท) คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี และครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 CVHLUX ไดด้ าเนินการแปลงเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวทั้งหมดและดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายรวมจ านวน 1.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 58.6 ลา้นบาท) เป็นทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12.4.4 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,679,950 2,490,400 - 1,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (401,250) (300,000) - (300,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                
ช าระภายในหน่ึงปี 1,278,700 2,190,400 - 700,000 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,490,400 1,000,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,027,450 - 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งปี (1,837,900) (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,679,950 - 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้เบิกเงินกู้ดงักล่าวมาใช้แล้วเต็มจ านวนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัรา
คงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 10 
งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตาม โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 1.7 
อตัราคิดลด 14.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาด                                 
โดยภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,165 16,762 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 932,403 987,902 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,814 638 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 318,916 457,896 9,585 20,381 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 322 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 329,382 261,445 30,769 32,754 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 162,611 127,627 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 34,291 44,927 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,809,904 1,897,197 40,354 53,135 
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เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 280 ลา้นบาท (2560: 1,078 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                           
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 1,400 ลา้นบาท (2560: 412 ลา้นบาท) 

21. หุ้นกู้ 
  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้น

กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากนั ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

- หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวน 1,700,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,700 ล้าน
บาท มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.23 ต่อปี โดย
มีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน  

- หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 720,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 720 ลา้นบาท              
มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.42 ต่อปี โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 370,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
370 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี 11 เดือน 9 วนั ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และมีอตัราดอกเบ้ีย                           
ร้อยละ 2.42 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

หุน้กูด้งักล่าวมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 
บวก: ออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 2,790,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี (5,251) 
เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 2,784,749 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 1,171 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,785,920 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซ่ึ้งเท่ากบัราคาซ้ือขายสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  มูลค่ายติุธรรม 
  (บาทต่อหน่วย) 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1  998.5 
  - ชุดท่ี 2  998.1 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561  998.3 
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เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 280 ลา้นบาท (2560: 1,078 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงได้เขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                           
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 1,400 ลา้นบาท (2560: 412 ลา้นบาท) 

21. หุ้นกู้ 
  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้น

กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากนั ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

- หุ้นกู้ชุดท่ี 1 จ านวน 1,700,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,700 ล้าน
บาท มีอายุ 2 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.23 ต่อปี โดย
มีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน  

- หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 720,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 720 ลา้นบาท              
มีอายุ 3 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.42 ต่อปี โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 102,197 89,752 54,026 47,701 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  17,166 13,284 5,814 4,295 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,980 2,241 1,119 931 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ (5,591) 2,872 3,300 484 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  (11,880) (6,330) (1,730) (1,824) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 8,871 1,861 (986) 2,439 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (4,694) (1,483) - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 109,049 102,197 61,543 54,026 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขาย 7,174 5,287 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 12,972 10,238 6,933 5,226 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 20,146 15,525 6,933 5,226 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 51.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 40.4 ลา้นบาท) (2560: จ านวน 51.8 ลา้น
บาท  งบการเงินเฉพาะกิจการ: 35.6 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 4 - 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ปี) (2560: 5 - 24 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 5 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.1 - 3.3 1.9 - 3.3 2.1 1.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.8 - 9.3 6.0 8.3 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  2 - 57 0 - 75 4 - 23 8 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (1.8) 3.9 (0.4) 0.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.8 (1.6) 0.4 (0.4) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1.9) 4.4 (0.4) 0.4 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (2.9) 3.4 (0.6) 0.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.2 (2.8) 0.6 (0.6) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (3.1) 3.3 (0.5) 0.5 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในประเทศมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 8.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 
0.2 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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23. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

24. รายได้อ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 254,400 242,400 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 70,211 65,805 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 39,131 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 14,779 14,787 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 5,943 9,700 - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,144 3,436 127,087 143,387 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 14,915 2,412 - - 
อ่ืนๆ 27,902 28,260 1,695 3,633 
รวมรายไดอ่ื้น 134,894 163,531 383,182 389,420 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 5,294,993 6,170,100 - - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,808,188 1,693,480 - - 
ภาษีสรรพสามิต 1,335,466 - - - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,334,572 1,250,816 160,666 184,252 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,185,193 1,102,023 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 463,781 263,210 305 - 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 375,141 270,580 - - 
ค่าโฆษณา 329,009 181,818 - - 
ค่าเดินทาง 290,193 297,740 517 189 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 240,404 155,127 1 6 
ค่าขนส่งสินคา้ 197,013 271,934 - - 
ค่าซ่อมบ ารุง 96,232 108,290 444 - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  16,083 - 25,747 1,618 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (66,094) (108,624) - - 

26. ภาษีเงินได้  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 400,427 258,390 22,736 25,777 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (32,151) 2,167 (578) (1,038) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน                         
งบก าไรขาดทุน 368,276 260,557 22,158 24,739 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัผลก าไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 1,720 319 (117) (220) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,328,591 1,061,215 794,828 975,768 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.5%, 19%,  

20%, 26% 
16.5%, 19%,  
20%, 29.2% 

20% 20% 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 274,641 219,261 158,966 195,154 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (65,433) (75,269) - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (6,481) (13,652) (136,800) (170,399) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 6,734 4,599 10 20 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (64,388) (48,097) (18) (36) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
223,203 

 
173,715 

 
- 

 
- 

รวม 93,635 41,296 (136,808) (170,415) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้สดงอยูใ่น           

งบก าไรขาดทุน 368,276 260,557 22,158 24,739 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2561 จ านวน 2,225 ลา้น
บาท (2560: ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของปี 2559 - 2560 จ านวน 1,059 ล้านบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้
บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่
แน่นอนในการน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 13,855 13,209 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,344 15,205 7,074 5,570 
ขาดทุนทางภาษี 29,919 1,315 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,000 1,000 - - 
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา - 379 - - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 885 260 - - 
รวม 64,003 31,368 7,074 5,570 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา 1,470 152 - - 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 7 - 7 

ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู ้ 816 - 816 - 
รวม 2,286 159 816 7 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้                

รอการตดับัญชี - สุทธิ 61,717 31,209 6,258 5,563 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 63,183 31,361 6,258 5,563 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,466) (152) - - 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 61,717 31,209 6,258 5,563 
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27. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

รายละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2326(4)/2556 59-1062-0-00-1-0 
2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 24 กนัยายน 2556 18 สิงหาคม 2559 
3. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ 
4. สิทธิประโยชนส์ าคญัท่ีไดรั้บ   
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 
3 ปี  

(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563)           
(ยกเวน้ภาษีตามจ านวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  
(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563) 

4.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ - 

4.4 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดรั้บ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขาย 1,438,661 1,149,520 34,809 299,613 1,473,470 1,449,133 

28. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ (พนับาท) 1,158,572 1,245,812 772,670 951,029 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.16 1.25 0.77 0.95 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน
จากปี 2560 เป็นดงัน้ี 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
(2) ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้คาราบาว 
(3) จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 12,573 813 1,019 58 14,463 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 4,429 92 107 21 4,649 
รายไดอ่ื้น     135 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (2,561) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (772) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน     (16) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (107) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,328 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (368) 
ก าไรส าหรับปี     960 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 11,107 936 834 27 12,904 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 3,849 117 94 5 4,065 
รายไดอ่ื้น     164 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (2,379) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (741) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (48) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     1,061 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (260) 
ก าไรส าหรับปี     801 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ในประเทศ   
ประเทศไทย 7,966 7,854 

ต่างประเทศ   
ประเทศกมัพูชา 4,438 2,489 
ประเทศเมียนมาร์ 678 422 
ประเทศจีน 592 1,019 
ประเทศเวยีดนาม 349 356 
ประเทศเยเมน 137 225 
อ่ืน ๆ 303 539 

รวม 14,463 12,904 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 55 (2560: ร้อยละ 61) 
และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 45 (2560: ร้อยละ 39) 

 เน่ืองจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้ และส่วนงานบริหารจดัการการจดั
จ าหน่ายเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณ
มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานด าเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดงันั้น 
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า  
ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2560: ไม่มี) 
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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  และพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ  เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และบริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  กสิกรไทย จ ากัด                            
ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ านวน 17.0 ลา้นบาท (2560: 14.9 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 4.2 ลา้นบาท (2560: 3.9 ลา้นบาท) 

31. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษทัฯ     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 
 

พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  700   
     
ส าหรับปี 2560     
เงินปันผลจากก าไรปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2560 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 350 0.4 กนัยายน 2560 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2560  950   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษทัย่อย     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 204 68 กนัยายน 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 480(1) 160 พฤษภาคม 2562 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  684   
     
ส าหรับปี 2560     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 252 84.0 กนัยายน 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 600(1) 200.0 พฤษภาคม 2561 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2560  852   
(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 480 ลา้นบาท และ 600 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และ 2561 ตามล าดบั 
32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซ้ือเคร่ืองจกัร และพฒันาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สกลุเงิน:     
บาท 49.0 216.2 - 1.6 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 28.1 - - 
ยโูร 0.5 8.1 - - 
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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  และพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ  เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และบริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  กสิกรไทย จ ากัด                            
ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ านวน 17.0 ลา้นบาท (2560: 14.9 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 4.2 ลา้นบาท (2560: 3.9 ลา้นบาท) 

31. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษทัฯ     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 
 

พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  700   
     
ส าหรับปี 2560     
เงินปันผลจากก าไรปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2560 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 350 0.4 กนัยายน 2560 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2560  950   
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32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีส านักงาน รถยนต์ และ
อุปกรณ์ และสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 120.5 128.0 4.4 4.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 135.8 178.8 2.9 6.8 

32.3 สัญญาส าคัญกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
32.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

32.3.2 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้สี
ใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
วนัท่ีท าสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

32.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ
ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ล้านบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก  3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายุสัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
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31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

32.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกบับริษทัย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ินเดือนละ 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 15 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือว ันท่ี  23 มกราคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัฯไดท้  าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นบริการและการจดัการ
กบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกวา่จะมีการบอกเลิก
สัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 21.2 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 23.4  ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

32.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาให้เช่าพื้นท่ีและบริการกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยอีกสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสองแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใตข้อ้ตกลง
ดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 1.7 
ลา้นบาทต่อเดือน 

32.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้
ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ส าหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 หรือจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดย 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ  ากดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การใช้เคร่ืองหมายการค้าตามท่ีระบุไว้ในสัญญา ทั้ งน้ีบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 
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32.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไปได้
ทุกๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง            
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

32.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท          
คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาการแต่งตั้ง      
ผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาน้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

32.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สัญญาเพื่อรับสิทธ์ิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระค่าสิทธ์ิดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 
50 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิเป็นรายไตรมาสตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา 

32.3.10 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั เอเชีย
แปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

32.3.11 ในระหว่างปี 2561 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง                            
ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาเช่ารถยนตก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อ
ขนส่งสินคา้ สัญญามีระยะเวลา 5 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ินเดือนละ 0.8 ลา้นบาทต่อเดือน 
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32.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 
32.4.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อย

แห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้
สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี              
31 ธันวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม
ทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 

32.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล 
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันดังกล่าวได้ท าสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั (บริษทัยอ่ยอีก
แห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่งดงักล่าวไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิและ
ค่าสนบัสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเง่ือนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญาจาก     
3 ปี เป็น 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนบัสนุนเพิ่มเติมทั้งหมดจ านวน 3 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง อยา่งไรก็ตามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในปีท่ี 4-5 จะลดลงจากการเป็นคู่คา้หลกั 
(Principal Partner) มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกั (Global Sponsorship) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง 
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวน 2.6 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง และ 5.8 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดบั (2560: 5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง และ 12 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง ตามล าดบั) 

32.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาร่วม
สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่า
สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

49 

 

32.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไปได้
ทุกๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง            
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

32.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท          
คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาการแต่งตั้ง      
ผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาน้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

32.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สัญญาเพื่อรับสิทธ์ิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระค่าสิทธ์ิดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 
50 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิเป็นรายไตรมาสตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา 

32.3.10 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั เอเชีย
แปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

32.3.11 ในระหว่างปี 2561 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง                            
ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาเช่ารถยนตก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อ
ขนส่งสินคา้ สัญญามีระยะเวลา 5 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ินเดือนละ 0.8 ลา้นบาทต่อเดือน 

211WORLD CLASS PRODUCT    WORLD CLASS BRANDCARABAO GROUP PCL.



51 

32.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) ไดท้  าสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ
ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 2019/2020) 
โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั ไดท้  าสัญญาแกไ้ข
เพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วยรางวลัของ
บริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กับบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

32.5 การค า้ประกนั 
32.5.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็นจ านวน 
1,100 ลา้นบาท (2560: 1,100 ลา้นบาท) 

32.5.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท (2560: 1,500 ลา้นบาท) 

32.5.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 52.2 ล้านบาท (2560: 43.2 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ และการยืน่ภาษีสรรพสามิต 
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33. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          
 ตราสารหน้ี - - - 7.1 - - - 7.1 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 179.0 186.2 179.0 186.2 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 2,785.5 - - - 2,785.5 - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          
 ตราสารหน้ี - - - 7.1 - - - 7.1 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 2,785.5 - - - 2,785.5 - 

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 
34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุน้กู ้บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอ่ืน  และ               

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจาก
การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน        

เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 101 37 138 0.01 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 907 907 - 

 - 101 944 1,045  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 275 - - 275 1.7 - 2.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,810 1,810 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,680 - 1,680 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 

 3,061 1,680 1,810 6,551  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 117 30 147 0.01 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 7 7 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 960 960 - 

 - 117 997 1,114  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 845 - - 845 1.7 - 2.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,897 1,897 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

57 - - 57 5.0 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 2,490 - 2,490 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
 902 2,490 1,897 5,289  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 16 3 19 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7 7 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

3,996 - - 3,996 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 480 480 - 

 3,996 16 490 4,502  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 40 40 - 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 
 2,786 - 40 2,826  

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 13 2 15 0.1 - 0.4 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 7 7 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 59 59 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

3,769 - - 3,769 3.5 - 5.0 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี                         
เก่ียวขอ้งกนั 

- 
 

- 
 

600 
 

600 
 

- 

 3,769 13 668 4,450  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 735 - - 735 1.7 - 2.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 53 53 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,000 - 1,000 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
 735 1,000 53 1,788  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์  
ทางการเงิน 

หน้ีสิน    
ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.8 2.2 - - 32.2848 32.6148 
ยโูร 0.5 2.7 0.8 - 36.7620 37.4884 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.2 - 8.1 - 40.6118 41.5216 
เยน - 32.1 - - 0.2892 0.2970 
เหรียญฮ่องกง - 0.4 - - 4.1023 4.1808 
หยวน - 0.5 - - 4.6636 4.7838 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์  
ทางการเงิน 

หน้ีสิน    
ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
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 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข)  เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

35. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น           
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.94:1 (2560: 0.79:1) และ
เฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.48:1 (2560: 0.31:1) 
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36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
36.1 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ  ากดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 78.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 17.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 

36.2 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 
20.0 ลา้นปอนด์ สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ลา้นยูโร) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 CVHLUX ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ งหมดของ ICUK จ านวน 20.0 ล้าน
ปอนด์ สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วน
แลว้จ านวน 13.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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