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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
วิสัยทัศน์ 
สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีทศันคติทีด่ี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 
2. มีระบบงานท่ีกระชับ รัดกมุ มีมาตรฐานสากล 
3. มีการบริหารงานท่ีมีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม มีแนวทาง

โครงการท่ีไปสู่เป้าหมาย 
4. ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนาและสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 
5. ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมทัว่โลก 
6. เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย และประสบความส าเร็จในระดับโลก 
7. มีภาพลักษณเ์ป็นองคก์รระดับโลกที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
เป้าหมายในปีพ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นอันดับ 1 ในตลาดในประเทศ ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35 การผลักดัน
ยอดขายให้ติดอันดับ 3 อันดับแรกในตลาดต่างประเทศ (ประเทศที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย) ขยายตลาดไปยังทุกทวีป และสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งด้วยนวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร  
 

1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 
(1) เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คาราบาวแดงแบบขวด 

 คาราบาวแดงแบบขวดขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เป็นเครื่องดื่ม
ชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) โดยกลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดง
แบบขวดภายใน ประเทศเป็นหลัก และนอกจากนี้ยังส่งออกคาราบาวแดงไป
ยังตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในบรรจุภัณฑ์
แบบขวดอีกด้วย 

คาราบาวแดงแบบขวดเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังรายแรกในประเทศไทยที่ท าการตลาดโดยแสดงส่วนผสมของ
วิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) เพื ่อสร้างความแตกต่างให้กับคาราบาวแดง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้คาราบาวแดงแบบขวดประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยอย่างมากจนถึงปัจจุบัน 

(2) คาราบาวแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated)   
 
 
 
 

 

Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) ขนาด
บรรจุ 250 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกเพื่อจ าหน่ายในต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น จีนกัมพูชา อัฟกานิสถาน เยเมน เมียนมาร์ เวียดนาม และอีก
หลายประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนของส่วนผสมส าคัญใน Carabao แบบ
กระป๋องที่จ าหน่ายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและ
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ความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจนข้อก าหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ  
 
 (3) คาราบาวแบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ (Carbonated)   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มจ าหน่าย ครั้งแรกในกัมพูชาเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2558 ต่อมาได้จ าหน่ายไปยัง เยเมน เคนย่า รวมทั้ง สหราชอาณาจักร และพร้อมที่จะจัดจ าหน่ายไปอีกหลาย
ประเทศทั่วโลกที่มีความนิยมในการดื่มบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดอัดก๊าซ 

 
 (4) สตาร์ท พลัส 

 
 
 
 

 

 
สตาร์ท พลัสเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร โดย

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาด และจ าหน่ายสตาร์ท พลัสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคม 2557 ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสตาร์ท พลัส จากสินค้า
คู่แข่งโดยชูจุดเด่นของส่วนผสมที่ส าคัญอย่าง สังกะสี (Zinc) 

 
 

 (5)  น  าดื่มคาราบาว 

  

น้ าดื่ม คาราบาว บรรจุในขวดใส PET ขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาดและจัดจ าหน่ายไปในเดือน กุมภาพันธ์ 2559  ชูจุดขาย
น้ าดื่มคาราบาว เป็นน้ าดื่มที่มีต้นก าเนิดจากแหล่งน้ าใต้ดินธรรมชาติ มีคุณภาพ และ
ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยได้
มาตรฐานถึง 4 ขั้นตอน ทั้ง Fitration, RO, UV และ Ozone  

 

(6) กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน ตรา “คาราบาว” 
 กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน มี 2 รสชาติ  1.ริช อโรมา (ซองแดง)  2.

เอสเปรสโซ (ซองเขียว) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาด และจัดจ าหน่ายไปเมื่อเดือน 
กรกฏาคม 2559 โดยชูจุดขาย ดื่มกาแฟคาราบาว ริส อโรมา  รสชาติกลมกล่อมลงตัว 
ในส่วนของ เอสเปรสโซ เข้มข้นสะใจ ส าหรับคอกาแฟรสเข้ม 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 3 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

 (7) กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มตราคาราบาว 
 
 
 
 

 
 

 
กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มมี 2 รสชาติ 1. เอสเปรสโซ (กระป๋องเขียว) 2. โรบัสต้า (กระป๋องแดง) ปริ มาณ  

180 มิลลิลิตร/กระป๋อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาดและจัดจ าหน่ายเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา กาแฟ  
คาราบาวกระป๋องโดดเด่นด้วยรสชาติเข้มเต็มรสกาแฟในรูปแบบของคาราบาว 

 
(8) ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 

 
กลุ่มบริษัทฯ รับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านศูนย์กระจายสินค้า และหน่วยรถเงินสด

เป็นหลัก โดย ณ ส้ินปี 2560 มีผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่าย จ านวน 24 รายการ ท้ังในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น น้ าตาลสด ตรา “บ้าน
อ้อย” มะขามคลุกบ๊วย ตรา “เปรี้ยวปาก” ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลันเตา และถั่วปากอ้า ตรา “ราชาเมล็ด” และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหาร (Non food) เช่น น้ ายาล้างจาน ตรา “ว้าว” น้ ายาปรับผ้านุ่ม ตรา “ซอฟท์ ดี” ผงซักฟอก “แชมป์” แปรงสีฟัน ตรา “บิ๊ก 
สมายล”์ โดยเริ่มรับจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558  

1.2  โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของตนเอง (Branded products) และ ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก ( 3rd party products) โดย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของของตนเองมีทั้งที่ผลิตเองและว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ด าเนินการผลิต  โครงสร้าง
รายได้จากการขาย จ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างรายได้จากการขาย  
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ธุรกิจในประเทศ 
ผลิตภัณฑท์ี่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการค้าของตนเอง 
คาราบาวแดงแบบขวด 5,379 69.4 5,993 60.3 6,034 46.8 
สตาร์ท พลัสแบบขวด 97 1.2 148 1.5 49 0.4 
รวม 5,475 70.6 6,141 61.8 6,083 47.1 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทัฯ ที่ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนนิการผลิต 
น้ าดื่มคาราบาว - - 102 1.0 96 0.7 
กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง - - 56 0.6 123 1.0 
กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม - - 80 0.8 718 5.6 
รวม - - 238 2.4 936 7.3 
รวม ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษทัฯ 

5,475 70.6 6,379 64.1 7,020 54.4 

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 
กลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป  2 0.0 197 2.0 529 4.1 
กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - - - 274 2.1 

รวม 2 0.0 197 2.0 803 6.2 
รวม ธุรกิจในประเทศ 5,477 70.6 6,576 66.1 7,822 60.6 
ธุรกิจต่างประเทศ 
ภายใต้การด าเนนิงานของ CBD 
คาราบาวแบบขวด 86 1.1 123 1.2 188 1.5 
คาราบาวแบบกระป๋องประเภทไม่อัดกา๊ซฯ 2,094 27.0 3,048 30.7 4,628 35.9 
อื่นๆ 96 1.2 169 1.7 6 0.0 
รวม 2,276 29.4 3,340 33.6 4,821 37.4 
คาราบาวแบบกระป๋องประเภทอัดก๊าซฯ 
ภายใตก้ารด าเนินงานของ ICUK 

- - 16 0.2 202 1.6 

รวม ธุรกิจต่างประเทศ 2,276 29.4 3,356 33.8 5,024 38.9 
รวม รายได้จากการขายอื่น - - 12 0.1 58 0.5 
รวม รายได้จากการขายทั งหมด 7,753 100.0 9.943 100.0 12,904 100.0 
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1.3 การตลาดและการแข่งขัน 
 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 

คาราบาวแดง และ Carabao 
 

 

 ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภค
วัยท างานทุกกลุ่มอาชีพที่ต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการ
ท างาน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง  

 ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่ของคาราบาวแดงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าในต่าง 
ประเทศมากขึ้น  

สตาร์ท พลัส 

 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย
กลางคนที่ใส่ใจตนเอง และต้องการเติมความสดชื่นจากการท างานและ
กิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึง กลุ่มที่ต้องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจาก
การออกก าลังกาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสตาร์ท พลัสในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ
เท่านั้น 

น้ าดื่มคาราบาว                                                                    

                   
 

 ตลาดน้ าดื่มภายในประเทศ มีกลุม่ลูกค้าทีก่วา้งคือกลุ่มบุคคลท่ัวไป ที่ให้
ความส าคัญกับความเป็นน้ าดื่มที่มีแบรนด์ และคุณภาพความสะอาด  มี
มาตรฐาน โดยเปล่ียนจากการบริโภคที่ดื่มน้ าขวดขุ่นจากผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น 

 ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของน้ าดื่มคาราบาวจะเป็นลูกค้าภายในประเทศ
เท่านั้น 

กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน  
ตราคาราบาว 

 
 
 
 
 

 

 ทางกลุ่มบริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเดียวกับเครื่องดื่มบ ารุง
ก า ลั งตลาดภ าย ในป ระ เทศ เป็ น ก ลุ่ม อ าชี พ ที่ ต้ อ งก ารค วาม
กระปรี้กระเปร่าในยามเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่ที่สดใส โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง 

 กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมายของกาแฟปรุงส า เร็จชนิดผงทรีอินวันตรา 
คาราบาว เป็นลูกค้าภายในประเทศก่อน 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 6 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 

กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มตราคาราบาว                            
 กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มมีกลุ่มเป้าหมายเดยีวกันกับเครื่องดืม่บ ารุง

ก าลังและกาแฟปรุงส าเร็จทรีอินวัน เพียงแต่จะบริโภคคนละเวลากัน
เท่านั้น ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคเครื่องดืม่บ ารุง
ก าลัง ซึง่ทั้งสองกลุ่มมคีวามต้องการความสดชื่นระหวา่งการท างาน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีรายได้ระดับชั้นต้นจนถึงปานกลาง 

 ขณะนี้กลุ่มบริษัทฯมีการจัดจ าหน่ายอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น 
 
(2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  

ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการการตลาดทั้งในรูป
ของการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) และการตลาดแบบ Below the Line 
(การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 

การท าการตลาดแบบ Above the Line ประกอบไปด้วยการท าโฆษณาบนส่ือต่าง  ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และป้ายโฆษณา เป็นต้น  

กลุ่มบริษัทฯ น าเสนอเครื่องหมายการค้า และภาพลักษณ์ของคาราบาวแดงผ่านผู้แนะน าสินค้า 
(Presenter)  และตัวแทนสินค้า (Brand  Ambassador) โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ซึ่งเป็นศิลปินและ
หัวหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิต ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา 
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(ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ 
เจาะจง) 

การท าการตลาดแบบ Below the Line ประกอบไปด้วยการท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงกับ
ผู้บริโภค เช่น การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทดลอง การจัดกิจกรรม เล่นเกมส์รับของรางวัล และการลงพื้นที่ จัด
แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมการตลาดภาคสนามผ่านทีมงานสาวบาวแดง ซึ่งมีความคุ้นเคย 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดกับตัวแทนจ าหน่ายในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านค้าปลีก ไปจนถึงผู้บริโภค
ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งการท ากิจกรรมทางการตลาดของทีมงานสาวบาวแดง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงและกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดงมากกว่า 80  ทีม หรือมากกว่า 600 คน ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ส าคัญทาง
การตลาดเกือบทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดส าหรับเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาทีมงานสาวบาวแดงด้วยตนเองนั้น จะท าให้
ทีมงานสาวบาวแดงทุกคนมีความรู้ ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย  

 
 

(ค) การตลาดแบบ Thru-the Line (Digital Marketing)  
การท าการตลาดแบบ Thru-the Line ประกอบไปด้วย การน าเสนอเนื้อหา การท าโฆษณา และท า

กิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภค บนส่ือดิจิตอลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่ือสารระบบสองทาง (Two-way Communication) ผ่าน
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น เวบไซท์  โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

กลุ่มบริษัทฯ จะน าเสนอเนื้อหาและโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ  รูปภาพ  อินโฟกราฟิก 
วีดีโอ เพลง เกมส์ ฯลฯ  ให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค โดยมีการผลิตผลงานต่างๆ ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมในยุคดิจิตอลด้วย  มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสินค้า  เพิ่มการรับรู้เรื่องแบรนด์ให้กับผู้บริโภคกลุ่มใหม่  และเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเก่าได้อีกด้วย 

ส าหรับการท าการตลาดในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาตัวแทนจ าหน่ายที่มีความ
ช านาญและประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศนั้นๆ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ท้ังนี้ กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ  
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กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายมุ่งเน้นการท ากิจกรรมการตลาดแบบ Above the Line (การตลาด

ผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) เพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ
ร่วมมือกับตัวแทนจ าหน่ายท าการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไป
ประยุกต์ใช้ เช่น การสนับสนุนการแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ และวงดนตรีคาราบาว ในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย 

ส าหรับในตลาดประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังใหญ่ติดอันดับ  1 ใน 5 ของโลก 
และประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยเริ่มท าการตลาดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายน 2559  บริษัทฯ วางกลยุทธ์การ
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สร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังอื่นในตลาด อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพ
และภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล มุ่งเน้นการใช้ฟุตบอลเป็นส่ือกลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการจัดท าส่ือ
โฆษณาผ่าน โปสเตอร์และ Social media ในรูปแบบต่างๆ  อีกทั้งยังติดโลโก้บนเส้ือนักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการ
สร้างการรับรู้และตอกย้ าเครื่องหมายการค้าของ Carabao   
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสร และการแข่งขันฟุตบอลดังนี้ 

(1) สโมสรฟุตบอลเรดดิ ง แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเรดดิ้งส าหรับการแข่งขัน
ฟุตบอล 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2559/2560-2561/2562  แบรนด์คาราบาวจะปรากฎบนเส้ือแข่งและเสื้อซ้อมของ
ทีมสโมสรรวมทั้งสื่อต่างๆในสนาม 

(2) สโมสรฟุตบอลเชลซี แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเชลซีส าหรับการแข่งขัน
ฟุตบอลทั้งหมด 5 ฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขัน 2559/2560-2563/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3 ฤดูกาลแรกซึ่งเริ่มตั้งแต่
ฤดูกาลแข่งขัน 2559/2560-2561/2562 เป็นคู่สัญญาในฐานะพันธมิตรหลัก (Principal partnership) โดยแบรนด์คาราบาวจะ
ปรากฏบนเส้ือซ้อม รวมถึงส่ือต่างๆ ในสนาม Stamford Bridge เช่น ตรงพนักที่นั่งของนักเตะ หรือ ป้าย LED รอบสนาม 
มากกว่านั้นกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมาย และนักเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ัวโลกได้  และ 
2 ฤดูกาลหลังซึ่ งเริ่มตั้ งแต่  ฤดูกาลแข่งขัน  2562/2563-2563/2564 เป็นคู่ สัญญาในฐานะพันธมิตรในระดับ Global 
partnership โดยแบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนป้าย LED รอบสนามส าหรับทุกทีมเหย้าของเชลซีเป็นเวลา 5 นาที รวมถึงกลุ่ม
บริษัทฯ ยังคงสามารถใช้เครื่องหมาย และนักเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทั่วโลก 
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(3) อิงลิชฟุตบอลลีก (EFL) แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกับการแข่งขันอิงลิชฟุตบอลลีก
ส าหรับการแข่งขัน 3 ฤดูกาล ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขัน 2560/2561-2562/2563 การแข่งขันฟุตบอลลีกนั้นมีมากกว่า 90 สโมสร โดย
ใช้ชื่อเป็น “คาราบาวคัพ” รวมทั้งแบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนเส้ือนักเตะ และส่ือต่างๆ ในสนามการแข่งขันตลอดอายุสัญญา 

 
 

(ค) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุม่บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้  
ตลาดในประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายในประเทศผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย  2 ช่องทาง 

ได้แก่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ช่องทางร้านค้าแบบดั งเดิม (Traditional Trade) นั้น กลุ่มบริษัทฯมีเป้าหมายให้มีการกระจายสินค้าให้

ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศไทย ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้สรรหาตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้า
ในแต่ละเขตจังหวัด และร่วมกันสรรหาเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) และ ร้านค้าส่งขนาดเล็ก (ลูก Sub-
Agent หรือ ซาปั๊ว) เพื่อให้กระจายสินค้าลงสู่ร้านค้าปลีกในระดับต าบลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯจะขายขาดให้กับตัวแทน
จ าหน่ายหลัก (Agent) โดยได้รับช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบ และมีนโยบายไม่รับคืนผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ   

เพื่อสนับสนุนการขายของตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งทีมงานสาวบาวแดงจัดท ากิจกรรม
ทางการตลาด โดยแนะน าสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสาวบาวแดงได้เน้นท า
กิจกรรมทางการตลาดที่ภูมิภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ   

อย่างไรก็ตาม หากเขตจังหวัดใดที่ไม่มีตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ทีมงานฝ่ายขายของกลุ่มบริษัทฯ จะ
ด าเนินการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าส่ง เพื่อสร้างให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯมีความนิยมและกระจายได้ครอบคลุมในเขตพื้นที่น้ันๆ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯได้เพิ่มการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้า
ปลีก โดยผ่านทีมงานขายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประจ าอยู่ที่ศูนย์กระจาย
สินค้าภูมิภาค (Distribution Center) โดย ณ ส้ินปี 2560 มีทั้งหมด 31 
ศูนย์ และมีหน่วยรถเงินสด 333 คัน ครอบคลุมการขาย 73 เขตจังหวัด 
โดยเข้าถึงร้านค้าปลีกได้ 220,000 ร้านค้า โดยการเข้าเยี่ยมร้านค้าปลีก
เหล่านี้ จัดขึ้นอย่างเป็นแบบแผน มี รายการสนับสนุนการขาย  
(Promotion) และการบริการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน จึงท าให้ร้านค้า
ปลีกเหล่านี้เป็นร้านค้าประจ าของกลุ่มบริษัทฯ โอกาสในการขาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างการกระจายอย่างครอบคลุมจึงสามารถเกิดขึ้น
ได้ผ่านหน่วยรถเงินสด 
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ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ กลุ่มบริษัทฯมี
เป้าหมายให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว จึงได้ขยายการขายใน ร้านค้าสะดวกซื้อ
(Convenience Store), เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) รวมถึงห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น (Local Modern 
Trade)  

 ส่วนในร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต กลุ่มบริษัทฯให้พนักงานปฏิบัติการประจ าร้านค้า 
(Merchandiser) ปรับพ้ืนท่ีการจัดเรียงสินค้าให้มีสินค้าเติมเต็มและอยู่ในชั้นเรียงอย่างชัดเจน  

ตลาดต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ผู้น าเข้า ตัวแทน

จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศที่เป็นตลาดหลัก กลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายใช้คู่ค้ารายเดียว โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องมีความแข็งแกร่งในการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนประเทศ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหลักนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จั ดจ าหน่าย
ท้องถิ่นหลายราย ตามความเหมาะสมของการด าเนินธุรกิจในประเทศนั้น  ๆ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีทีมฝ่ายขาย
ต่างประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าต่างประเทศ 

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขายขาดให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือ
ผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการขายสินค้าไปใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศที่มีรายได้สูง 5 อันดับแรก คือ กัมพูชา จีน พม่า เวียดนามและอัฟกานิสถาน ภายใต้การ
ด าเนินงานของ CBD นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายไปยังตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ลงทุนถือหุ้นใน ICUK  ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านกิจกรรมทางการตลาดและการจัดจ าหน่าย
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษตลาดในประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยในปี 
2560 ได้เริ่มมีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าไปสู่ร้านค้าแบบสมัยใหม่หลายแห่ง เช่น Booker One-Stop, WHSmith, 
Spar, BP, Morrisons Co-op Ocado และ Poundland รวมถึง ASDA ที่เริ่มออกจัดจ าหน่ายในเดือนมกราคม 2561เป็นต้น 
โดยมีจุดขายที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวมกันมากกว่า 20 ,000 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ ณ ส้ินปี 
2560 และมีแผนที่จะเร่งขยายช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สนับสนุนกีฬา
ฟุตบอลและทีมฟุตบอลชั้นน าของโลก ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในประเทศอังกฤษนั้น คือ Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ 
(Carbonated) ขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร ซึ่งในปัจจุบันมี 4 รสชาติ คือ Original, Sugar Free, Green Apple และ Green 
Apple Sugar Free 

ส าหรับกลุ่มประเทศ Greater China กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตรา
สินค้าคาราบาวผ่านบริษัทคู่ค้าในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (2) DAI 
GROUP และ (3) กลุ่มผู้บริหารชาวจีนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด ขายและจัดจ าหน่าย
ให้แก่เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าที่เป็นผู้น าตลาดในประเทศจีนมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวให้แก่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาส 1/2560 และ 
ณ ส้ินปี 2560 ยอดขายจากประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ โดยในปี 2560 
บริษัทร่วมทุนในประเทศจีนสามารถกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวเข้าสู่จุดขายได้มากกว่า 
300,000 แห่งครอบคลุมทั้ง 30 มณฑลของประเทศจีน และมีทีมงานพนักงานขายมากกว่า 900 คนเพื่อช่วยส่ือสาร สร้างการ
รับรู้และกระตุ้นให้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังของบริษัทฯ ในกลุ่มร้านค้าตลอดจนกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ 
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บริษัทคู่ค้าในประเทศจีนยังมีแผนท่ีจะเพิ่มจุดกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวง
กว้างต่อไป 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
 (1) ตลาดในประเทศ 

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการเติบโตของปริมาณขายรวมใน
อัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับร้อยละ 0.6 ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559 ในขณะที่ในปี 2560 ปริมาณขายรวมลดลงประมาณร้อยละ 2.7 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท้ังนี้เครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยจะมีการกระจายผ่านช่องทางการค้าหลัก 2 ช่องทาง โดยมีช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 73 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2560 โดยสัดส่วนปริมาณการจัดจ าหน่ายที่เหลือนั้น มาจาก
ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 27 ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ 24 

ผู้บริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีลักษณะโดดเด่นอย่างชัดเจน กล่าวคือเป็นกลุ่มประชากรผู้มีรายได้ขั้นต้น
ถึงปานกลาง โดยเป็นวัยท างานท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 26 - 45 ปี ท่ีชอบดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ รสชาติหวานเมื่อ
เทียบกับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศอื่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย พบว่าคนไทยนิยมบริโภค
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋อง ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริโภคคนไทยดังกล่าวนี้ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ยาก ซึ่งลักษณะข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการ
แข่งขันของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย ที่ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการในประเทศ 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังเมื่อปี 2545 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา
ไม่นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น แต่เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างดีในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย  เป็น
อันดับ 2 ในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย และยังเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคดื่มบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยเช่นกัน 

ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเพิ่มความภักดีของผู้บริโภค กระตุ้นปริมาณการขาย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งโดยทั่วไป 
ผู้ประกอบการจะใช้กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดทั้งแบบผ่านส่ือ
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง (Above the Line) และการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Below 
the Line) 
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นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าและ การ
ช่วยเหลือสังคม ดังนั้นการท าการตลาดภายใต้แนวคิดของการเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่สร้างคุณค่าชีวิต โดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องส าคัญด้วยเช่นกัน 

(2) ตลาดต่างประเทศ 
ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง (ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ถูกมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Premium เนื่องจากราคา

ขายโดยเฉล่ียต่อมิลลิลิตรที่สูงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มในกลุ่ม Soft drink กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังนี้
ส่วนใหญ่คือ วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

สัดส่วนตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง คิดจากมูลค่าการขายโดยรวม 5 อันดับแรกอยู่ในประเทศอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และ 
บราซิล  ซึ่งในหลายบริษัทเครื่องดื่มบ ารุงก าลังตอนนี้ให้ความสนใจไปยังตลาดจีนเนื่องจากจ านวนประชากรท่ีสูง และให้ความ
สนใจเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์มี
หลากหลายรสชาติ ผลิตภัณฑ์ที่เน้น Low Sugar or Zero แคลอรี่  ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกับเมล็ดกาแฟเขียว (Green coffee bean) 
หรือ ชา รวมไปถึงส่วนผสมของผลไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ลดส่วนผสมของคาเฟอีน เนื่องจากรสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ให้
ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้น 

ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 30 ในช่วงปี 2552-2559 และเชื่อว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของโลกภายในปี 2563 น าหน้าประเทศอเมริกาในปัจจุบัน ผลักดันโดยการเพิ่มขึ้นของอัตราการบริโภคเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังต่อประชากร (Consumption per Capita) ของชาวจีนที่ยังต่ าในปัจจุบัน โดยอยู่ที่ต่ ากว่า 2 ลิตรต่อประชากรต่อปี เมื่อ
เทียบกับอัตราการบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังโดยเฉล่ียในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่ระดับประมาณ 6 ลิตรต่อประชากรต่อปี 
และสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนก าลังซื้อ และอัตรา
การบริโภคและอุปโภคสินค้าและบริการของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนในระยะยาว โดยมีช่องทางการจ าหน่ายหลักส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังมาจากร้านค้าแบบดั้งเดิมด้วยสัดส่วนร้อยละ 75 ของตลาดในภาพรวม 
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1.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 (1) โรงงานผลิตและก าลังการผลิต 
  (ก) โรงงานผลิต 

กลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันด าเนินการผลิตจากฐานที่ตั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ที่อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
และที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วยสายการผลิตโรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋องภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงโรงผลิตขวดแก้วสีชาและโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะย้ายสายการผลิต
โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋องส่วนใหญ่ไปอยู่รวมกันที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางฐาน
ผลิตแห่งใหม่ครบวงจร ซึ่งเริ่มเปิดใช้ในปี 2560 ตามโครงการขยายก าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งที่ได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานด้วยเทคโนโยลีสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า กล่าวคือ 
เริ่มจากการผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุขวดและกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปในล าดับสุดท้าย เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนความมุ่งมั่น
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยกระบวนการผลิตแบ่งตามประเภทกิจกรรมมี
รายละเอียดดังต่อนี้ 

 โรงบรรจุเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ 
CBD เป็นผู้ด าเนินการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ หากด าเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งหมดตามเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2561 CBD จะมีก าลังผลิตทั้งในส่วนติดตั้งที่มีอยู่เดิมและในส่วนลงทุนติดตั้งเพิ่มเติม 
(Installed Capacities) รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,400 ล้านกระป๋องต่อปีและ1,800 ล้านขวดต่อปี โดยแต่ละสายการผลิตมีความเร็ว
รองรับปริมาณการบรรจุสูงสุดแตกต่างกันตั้งแต่ 300 ต่อนาทีไปจนถึง 1,200 ต่อนาที สร้างความยืดหยุ่นในการวางก าหนด
ตารางการผลิตและบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการเติบโตตามโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ เครื่องดื่มบ ารุงก าลังรูปแบบขวดประเภทอัดก๊าซฯ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานของ ICUK 
เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ด าเนินการผลิตทั้งหมด โดยบุคคลภายนอกรายดังกล่าวมีฐานผลิตตั้งอยู่ในเมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอแลนด์และเป็นหนึ่งในบริษัทรับจ้างผลิตเครื่องดื่มชั้นน าของโลก หัวเชื้อและวัตถุดิบส าคัญอื่น ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานได้รับการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก CBD ในฐานะที่เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์และสิทธิท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว 

 โรงงานผลิตขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 
APG เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงผลิตขวดแก้วครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2557 ภายใต้มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ (Board of Investment)  ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานดังกล่าวมีขนาดเตา
รองรรับการผลิตน้ าแก้วได้ 310 ตันแก้วต่อวัน เทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง ขนาด 150 มิลลิลิตรในปริมาณ 650 ล้านขวดต่อปี โดยต่อมาในเดือนธันวาคม 2560 APG 
ด าเนินงานตามโครงการขยายก าลังผลิตขวดแก้วแล้วเสร็จ ส่งผลให้ก าลังผลิตสูงสุดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 620 ตันแก้วต่อวัน
หรือเทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง ขนาด 150 
มิลลิลิตรในปริมาณ 1,300 ล้านขวดต่อปี ลดการพ่ึงพิงขวดแก้วสีชาที่จัดหาจากบุคคลภายนอกซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าและ
สนับสนุนการเติบโตของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงในประเทศ ทั้งนี้ APG จะใช้ก าลังผลิต



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 15 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

ส่วนเกิน (ถ้ามี) เพื่อผลิตและจ าหน่ายขวดแก้วให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้ราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มบริษัทฯ 

อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่จากบุคคลภายนอกทั้งหมด โดยไม่ได้
ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง และไม่ได้รับผิดชอบในด้านการจัดหากระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้แก่ CBD 

 โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์  
ACM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนกรกฎาคม 

2560 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม โดยมีก าลังผลิตติดตั้ง 1,000 ล้านกระป๋องต่อปีและมี
ก าหนดการติดตั้งเครื่องจักร ระบบสนับสนุนและอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า ACM จะเข้าสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในไตรมาส 4/2561 ภายใต้การบริหารจัดการของคณะท างานชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในสายงานอลูมิเนียมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานของ ACM จะน ามาใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบกระป๋องขนาด 250 มิลลิลิตรเป็นหลัก 

  (ข) ก าลังการผลิต 
CBD มีก าลังผลิตติดตั้งและการใชง้านจริงของโรงบรรจุขวดและกระป๋องส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังส าหรับ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เป็นดังต่อไปดังนี ้
โรงบรรจุขวด 

ภายใต้การด าเนนิงานของ CBD 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ก าลังผลิตตดิตั้งถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ล้านขวดต่อป)ี 1,080 1,080 1,080 
ปริมาณผลิตจริง (ล้านขวดต่อป)ี 756 845 869 
อัตราการใชก้ าลังผลิต (ร้อยละ) 70 78 80 

 
โรงบรรจุกระป๋อง 

ภายใต้การด าเนนิงานของ CBD 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ก าลังผลิตตดิตั้งถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ล้านกระป๋องต่อปี) 350 350 800 
ปริมาณผลิตจริง (ล้านกระป๋องตอ่ปี) 282 357 555 
อัตราการใชก้ าลังผลิต (ร้อยละ) 81 102 68 
หมายเหต ุ ก าลังการผลิตสูงสุดค านวณจากก าลังผลิตสูงสุดของเครื่องจกัร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หกัด้วย

ประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิตและสะท้อนค่าเฉล่ียถว่งน้ าหนักของชว่งเวลาการผลิตเชิงพาณิชย์ของแต่
ละสายการผลิต 

 โรงบรรจุขวดไม่รวม 2 สายการผลิตที่ใช้ส าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ รวมกันอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านขวดต่อป ี
  
 (2) การจัดหาวัตถุดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ าหน่ายอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่
ต้องการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะท าหน้าที่ติดต่อกับผู้
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จ าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสัญญาระยะส้ัน โดยมีอายุสัญญาส่วน
ใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลักเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้  

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ 
วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วย (1) น้ าตาลทรายขาว (2) ขวดแก้ว (3) กระป๋องและฝากระป๋องและ (4) 

วัตถุดิบอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่ไปนี ้
(1) น  าตาลทรายขาว 
น้ าตาลทรายขาวเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส โดยกลุ่มบริษัทฯ จะวาง

แผนการส่ังซื้อน้ าตาลทรายขาวจากผู้จ าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี และเข้าท าสัญญาระยะส้ันท่ีมีอายุ
สัญญาประมาณ 1 ปีโดยระบุปริมาณที่ส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบื้องต้นไว้ในสัญญา ซึ่งราคาซื้อขายสามารถ
ปรับเปล่ียนได้หากทางราชการปรับราคาน้ าตาลเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ ดีและยาวนานกับผู้
จ าหน่ายน้ าตาลทราย จึงท าให้ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว 

(2) ขวดแก้ว 
ขวดแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุเครื่องดื ่มของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ขวดแก้วสีชา ขนาด150 

มิลลิลิตรส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและขวดแก้วใสขนาด 250 มิลลิลิตรส าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ 
APG ท าหน้าที่เป็นผู้จัดหาขวดแก้วทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ CBD ปริมาณความต้องการใช้ขวด

แก้วสีชาที่เกินกว่าผลผลิตขวดแก้วสีชาของ APG จะจัดหาจากบุคคลภายนอก โดย APG จะวางแผนส่ังซื้อขวดแก้วในปริมาณ
ส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายปี และส่ังซื้อตรงจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจ านวน 2-3 รายภายใต้สัญญาระยะส้ันอายุ 1 ปี ซึ่งระบุ
ปริมาณการส่ังซื้อและราคาเป็นสกุลเงินบาทท่ีแน่นอน อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่จาก
บุคคลภายนอกทั้งหมด โดยไม่ได้ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง  

APG มีก าลังผลิตขวดติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 620 ล้านตันแก้วต่อปีหรือเทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังขนาด 150 มิลลิลิตรอยู่ที่ 1,300 ล้านขวดต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านขวดต่อปี ลดการพึ่งพิง
ขวดแก้วสีชาที่จัดหาจากบุคคลภายนอก โดย APG จะวางแผนส่ังซื้อวัตถุดิบและก าหนดตารางผลิตขวดแก้วสีชาตามแผนการ
ผลิตประจ าปีของ CBD โดยจัดซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางเพื่อท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน และส่ังซื้อจากบริษัทผู้จัด
จ าหน่ายหลายรายในปรเทศ 

วัตถุดิบหลักใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วจะถูกกันส ารองไว้ใช้งานได้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน 
เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและสามารถสร้างผลผลิตตามปริมาณความต้องการขวดแก้วสีชาของ CBD ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย (1) เศษแก้ว (2) ทรายแก้ว (3) โซดาแอช (4) ก๊าซธรรมชาติ และ (5) วัตถุดิบอื่น 

เศษแก้ว  
เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ สามารถซื้อเศษแก้วจาก

โรงแยกเศษแก้วในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนั้นน ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกส่ิงปนเปื้อนออก
และน ามาส่งให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้  APG ส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ าหน่ายเศษแก้ว โดยจัดท าสัญญาระยะส้ันอายุ 1 ปี  

ทรายแก้ว  
ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบส าคัญ รองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยเมื่อทรายแก้วผ่านกระบวนการ

หลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ท้ังนี้ APG ส่ังซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ าหน่ายทรายแก้วในจังหวัด
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ระยองโดยใช้ใบส่ังซื้อ  ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการส่ังซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอม

แก้ว โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจีน ทั้งนี้  APG ส่ังซื้อวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้น าเข้าหลายราย โดยใช้
ใบส่ังซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป 

ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้จัดท าสัญญาซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี   
วัตถุดิบอื่น 
วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปูน หินฟันม้า โซเดียมซัลเฟต ผงถ่าน ซิลิเนียม สนิม

เหล็ก และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ APG  จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ APG มีนโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2-3 ราย เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการ
เพิ่มอ านาจการต่อรองทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปล่ียนและใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา 
  (3) กระป๋องและฝากระป๋อง 

กระป๋องและฝากระป๋องเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ซึ่งใช้กระป๋องที่มีขนาดบรรจุ 250 
มิลลิลิตรเป็นหลัก CBD วางแผนส่ังซื้อกระป๋องและฝากระป๋องเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี  โดยจะส่ังซื้อจาก
บริษัทผู้ผลิตจ านวน 2-3 ราย โดยใช้ใบส่ังซื้อ ซึ่งระบุราคาและปริมาณที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ปริมาณการส่ังซื้อกระป๋องอลูมิเนียมจะลดลงเมื่อ ACM เริ่มกระบวนการผลิต โดยมีก าหนดการติดตั้งแล้ว
เสร็จในไตรมาส 2/2561 และคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในไตรมาส 4/2561 
  (4) วัตถุดิบอื่น 

วัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ประกอบด้วยทอรีน คาเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ 
เด็กซ์แพนทีนอล วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ เช่น โซเดียมคลอไรด์ 
โพแทสเซียมคลอไรด์และซิงค์กลูโคเนท ซึ่งโดยมาก CBD จะมีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบประจ าปีร่วมกับผู้จัดจ าหน่าย
วัตถุดิบตามแผนการผลิตประจ าปี เพื่อก าหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบส าหรับทั้งปีในเบื้องต้น จากนั้นเมื่อฝ่ายผลิตจัดท า
แผนการผลิตรายเดือน ฝ่ายจัดซื้อจะส่ังซื้อวัตถุดิบเป็นรายเดือน โดยจะส่ังซื้อวัตถุดิบอื่นจากผู้จัดจ าหน่ายโดยใช้ใบส่ังซื้อ  ซึ่งมี
การระบุราคาซื้อขายและปริมาณที่แน่นอน 

 
1.6 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
(ก) กระบวนการผลิตคาราบาวแดง (ด าเนินการโดย CBD) 
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การบริหารจัดการคุณภาพ 

 CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิต (GMP หรือ Good Manufacturing Practice) ที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย CBD ได้รับการ
รับรองขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการรับรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย โดยมีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ 

(2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด าเนินการ
ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

(3) ISO 22000:2005 (E) เป็นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล  

(ข) กระบวนการผลิตสตาร์ท พลัส 
สตาร์ท พลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง โดยเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ การผสม/การ

ต้ม การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ  
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(ค) กระบวนการผลิตขวดแก้ว (ด าเนินการโดย APG) 
การผลิตขวดแก้วเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยด าเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี โดยมี

รายละเอียดขั้นตอนการผลิตตามแผนภูมิดังต่อไปนี ้
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1.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเครื่องดื่มของ CBD และการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมที่ใช้ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่ใช้บังคับกับบริษทัผู้ผลิตเครื่องดื่มและขวดแกว้สีชา ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกบัการควบคุมการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า การป้องกัน และการบ าบัดน้ าเสีย และไอเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการ และการก าจัดสารและของ
เสียที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ดีปริมาณไอเสีย น้ าเสีย และของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มของ CBD และ
กระบวนการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจุบัน CBD และ APG ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม
ที่ใช้บังคับท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตของ CBD และโรงงานผลิตของ 
APG แล้ว 

CBD และ APG ไม่เคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดฉบับใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือโรงงานผลิตของ CBD และ APG ในอนาคตได้ 
 
1.8 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี – 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุน
หลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โครงสร้างการลงทุนโดยการถือหุ้นในภาพรวมมีรายละเอียดดังต่อปนี้ 
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หมายเหตุ (1) สัดส่วนการถือหุ้นของ CBG ใน CVHLUX เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 51.0 มาอยู่ท่ีร้อยละ 84.3 มีผลในเดือนมกราคม 2561 จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ท้ังหมดท่ีออกและเสนอขายโดย CVHLUX และแปลงหน้ีสินเงินกู้ยืมเป็นทุนตามรายการปรบัโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยตา่งประเทศ  

 (2) NIHK เข้าซื้อและรับโอนหุ้นท่ี ICSG ถืออยุ่ใน CVHLUX จ านวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเขา้ท า
รายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว ตามล าดับ 

 (3) SHOWA DENKO พันธมิตรสัญชาติญีปุ่่นถือหุ้นสัดส่วนท่ีเหลือร้อยละ 26  

 

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมส าหรับธุรกิจใน
ประเทศ และต่างประเทศมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1.1 บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั งในประเทศ 
บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ผ่านแนวคิด 

“สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” ครบวงจร ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุม่หลักดังต่อไปนี ้

 
(1) ธุรกิจการผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  เครื่องดื่ม

เกลือแร่ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง  

ด าเนินงานโดยบริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า
สตาร์ท พลัสและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายในอนาคต 

CBD ผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วยแบบขวดภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” 
ขนาด 150 มิลลิลิตร และแบบกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซฯ ขนาด 250 มิลลิลิตร และประเภทอัดก๊าซฯ ขนาด 325 มิลลิลิตร 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว” โดยกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันด าเนินกิจกรรมการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 22 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

บ ารุงก าลังเฉพาะแบบขวดในประเทศ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศจะอยู่ในรูปแบบกระป๋องเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับสภาวะ
การแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ  

กลุ่มบริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งสายการผลิตใหม่ตามโครงการขยายก าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งเพื่อ
รองรับการเติบโตของเครื่องดื่มบ ารุงก า ลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าลังผลิตส่วนเพิ่มดังกล่าวทยอยเข้าสู่
กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์เรื่อยมาตั้งแต่ไตรมาส 2/2560 หากด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดตามเป้าหมายภายในไตรมาส 
1/2561 กลุ่มบริษัทฯ จะมีก าลังผลิตโรงบรรจุติดตั้งรวม (Installed capacities) อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านกระป๋องและ 1,800 
ล้านขวดต่อปีภายใต้การด าเนินงานของ CBD สายการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและขวดส่วนใหญ่จะย้ายมารวมกันอยู่ที่
ศูนย์กลางผลิตแห่งใหม่ ตั้งอยู๋ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ CBD ยังมีก าลังผลิตติดตั้งส าหรับเครื่องดื่ม
เกลือในรูปแบบขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร อยู่ที่ประมาณ 110 ล้านขวดต่อปี  

(2) ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 

ด าเนินงานโดยบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแกว้เพื่อใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โดย APG มีก าลังผลิตขวดติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 620 ล้านตัน
แก้วต่อปีหรือเทียบเท่าขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ขนาด 150 มิลลิลิตร อยู่ที่ 1,300 ล้านขวดต่อปี 
เพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านขวดต่อปี ก าลังผลิตส่วนเพิ่มดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2560 ลดการพ่ึงพิง
ขวดแก้วสีชาที่จัดหาจากบุคคลภายนอกซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าและสนับสนุนการเติบโตของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงในประเทศ ทั้งนี้ APG จะใช้ก าลังผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) เพื่อผลิตและจ าหน่ายขวดแก้วให้แก่
บุคคลภายนอกภายใต้ราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ 

อนึ่ง APG จัดหาขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่จากบุคคลภายนอกทั้งหมด โดยไม่ได้ด าเนินการ
ผลิตด้วยตนเอง และไม่ได้รับผิดชอบในด้านการจัดหากระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ให้แก่ CBD 

(3) ธุรกิจบริหารจัดการช่องการจัดจ าหน่าย  

ด าเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองของบริษัทฯ (Branded products by 
our own manufacture) ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว 
(Branded products by 3rd party manufacture) และผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party products 
for distribution) ส าหรับธุรกิจในประเทศ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส าคญัประกอบไปด้วย ร้านค้าดั้งเดิมทั้งในส่วนของการ
กระจายผ่านตัวแทน (Multi-tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสด (Cash van)  ตลอดจน
ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งในปัจจุบัน DCM มีศูนย์กระจายสินค้าจ านวน 31 แห่งและหน่วยรถเงินสดจ านวน 333 
คันปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่การค้าส าคัญทั่วประเทศภายใต้การบริหารจัดการของตนเอง DCM เริ่มด าเนินการรับจ้างจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา โดย ณ ส้ินปี 2560 มีผลิตภัณฑ์รับจ้างจัด
จ าหน่ายจ านวน 24 รายการทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นจาก 13 รายการในปีก่อนหน้า
ผลิตภัณฑ์ที่ขายและจัดจ าหน่ายในประเทศทั้งหมดจะด าเนินการผ่าน DCM ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายและจัดจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของตลาดส่งออกเดิมไม่รวมประเทศจีน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศ
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เยเมนและอื่นๆ (Non-China markets) และตลาดส่งออกใหม่อย่างประเทศจีน จะด าเนินการผ่าน CBD โดยเป็นการส่งออก
ขายไปยังบริษัทคู่ค้าตัวแทนที่น าเข้าผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ประเทศของตนเอง 

(4) ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์  

ด าเนินงานโดยบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอรี่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA 
DENKO ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และ 26 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ  

โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ 32 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดินของ APG ปัจจุบัน อาคารโรงงานด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอย
รวม 22,000 ตารางเมตร รองรับการติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจ านวน 2 สายการผลิต ทั้งนี้ ACM จะติดตั้ง
เครื่องจักรผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจ านวน 1 สายการผลิต เทียบเท่าก าลังผลิตกระป๋องที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุง ขนาด 
250 มิลลิลิตร อยู่ที่ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี โดยมีก าหนดการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 และคาดว่าจะเข้าสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในไตรมาส 4/2561 ลดการพ่ึงพิงกระป๋องอลูมิเนียมที่จัดหาจากบุคคลภายนอก และสนับสนุนการเติบโต
ของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในต่างประเทศ  

1.2 บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั งต่างประเทศ 

บริษัทฯ ร่วมทุนกับ ICSG เพื่อลงทุนโดยการถือหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ 
CHHK และ CVHLUX โดย ICUK มีนโยบาย แผนธุรกิจและการบริหารจัดการภายใต้ทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากบริษัทชั้นน าระดับโลก และมีจุดมุ่งหมายที่จะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง
ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เริ่มจากประเทศอังกฤษที่ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังใหญ่ติดอันดับ 
1 ใน 5 ของโลกและมีแผนจะขยายเครือข่ายเข้าสู่ตลาดในประเทศอื่นนอกทวีปเอเชียต่อไปในอนาคต  ด้วยกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังอื่นในตลาด อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล โดยการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลชั้นน า ได้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) เป็น
ระยะเวลา 5 ฤดูกาลส้ินสุดปี 2564 ในฐานะ Principal Partner ส าหรับ 3 ฤดูกาลแรก และในฐะนะ Global Partner ในฤดูกาล
ที่ 4 และ 5 ตามล าดับ และเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ English Football League (EFL) เป็นระยะเวลา 3 
ฤดูกาลส้ินสุดปี 2563 ทั้งนี้ English Football League (EFL) เป็นหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในประเทศอังกฤษ
และมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งเปล่ียนชื่อรายการมาเป็น Carabao Cup ตลอดอายุสัญญา 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลชั้นน าอีกแห่งหน่ึงในประเทศอังกฤษ ได้แก่ Reading Football Club 
(RFC) ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความแตกต่าง ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์
ให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง โดย ICUK มีการขายและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ
ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ในกรุงลอนดอนและอีกหลายเมืองใหญ่ที่เป็นจุดส าคัญทางการตลาด โดยมีจุดขายที่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวมกันมากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ ณ ส้ินปี 2560 โดยมีแผนที่
จะเร่งขยายช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่โดยอาศัยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอล
ชั้นน าของโลก 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทท่ีมีรายได้จาก

การถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการด าเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบัน
รายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนั้น ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดย
อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็น
รายได้เกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไม่มีก าไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการตั้งส ารอง
เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น  จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ ด้วย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต ความต้องการใชเ้งนิลงทุนและเงนิทุนหมุนเวยีนรวมถึงปัจจยัด้านอื่นๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก าไร ฐานะการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัย
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นวา่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลก าไร
ในปีใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก าไร ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หาก
บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิในปีนั้นก็ตาม 
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3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น 
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูง  ทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

และผู้ประกอบการใหม่ที่อาจเข้ามาแข่งขันในตลาด การแข่งขันที่สูงในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยส่งผลให้ท่ีผ่าน
มาผู้ประกอบการในธุรกิจมิได้ปรับราคาขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจุบัน เครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบขวดซึ่งมี
ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ที่ขวดละ 10 บาท ดังนั้นเพื่อคงหรือเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึง  CBD ต้องท ากิจกรรมทางการตลาด และใช้
งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งที่ส าคัญเหล่านี้ อาจมี
ศักยภาพในด้านเงินทุน และมีประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได้เป็นผลส าเร็จมากกว่า CBD การ
แข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว อาจท าให้ CBD ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือมีค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมทางการ
ตลาดสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
3.3 ความเสี่ยงจากการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

CBD เล็งเห็นความส าคัญในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดโดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การท าการตลาด ซึ่งรวมถึงการท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้จาก
การขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ CBD อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการ
ตอบรับหรือเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการ
น าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ  
 
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะน าสินค้า (Presenter) 
 และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) ของกลุ่มบริษัทฯ และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาว 

ปัจจุบัน CBD ท าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท าหน้าที่ในการแนะน าสินค้า (Presenter) และเป็นตัวแทน
สินค้า  (Brand Ambassador) เพื่ อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือ ผล ิตภ ัณฑ์  
“คาราบาวแดง” ที่จัดจ าหน่ายในประเทศของ CBD แต่เพียงผู้เดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี 
และสามารถต่ออายุสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งมีอัตราค่าจ้างส าหรับ 5 ปีแรก จ านวน 10 ล้านบาทและมีอัตรา
ค่าจ้างส าหรับ 5 ปีต่อมา จ านวน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับราคาตลาด   

ดังนั้น CBD ต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล ในการท าการตลาด ด้วยเหตุนี้ หาก
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
เครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ คาราบาวแดงเป็นเครื่องหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว ดังนั้น CBD จึงต้อง
พึ ่งพิงภาพลักษณ์ที ่ดีและชื ่อเสียงของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณ์ของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว
เปลี่ยนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า  หรือผลิตภัณฑ์  
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“คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายผ่านการใช้ส่ือโฆษณาในวงกว้างและ
การจัดกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสร้างทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นทีมงานปฏิบัติการทางการตลาด
ภาคสนามขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจ าหน่ายไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ทั่ว
ประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายเริ่มมีมิติของการ
สร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ ไปสู่กีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลชั้นน าของ
โลก ได้แก่ Chelsea Football Club (CFC) และ English Football League  (EFL) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นต้น
มา สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการสร้างการรับรู้และต าแหน่งทางการตลาดในเชิงสัญลักษณ์  (Symbolic positioning) ที่
แตกต่างเฉพาะตัวและมีนัยส าคัญเพิ่มขึ้นต่อการสร้างความรับรู้ในตลาดระดับสากล ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่านายยืนยง 
โอภากุล และวงดนตรีคาราบาวยังมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ในปัจจุบัน แต่ระดับ
การพึ่งพิงมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังจ ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู้บริโภค ในประเทศ ขณะที่ทั้งการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ที่ได้เริ่มท าตลาดและจัดจ าหน่ายตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2016 และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปยังตลาดต่างประเทศ ต่างก็สร้างการเติบโตที่
มีนัยส าคัญให้แก่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ใน
ประเทศและการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวที่จ ากัดอยู่ในตลาดในประเทศ ลดลงโดยเปรียบเทียบ  
 
3.5 ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในการจ าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ 

การด าเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศนั้น CBD ต้องอาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่น
ในแต่ละประเทศที่ CBD ด าเนินธุรกิจ ท้ังนี้ CBD ไม่มีนโยบายที่จะเข้าท าสัญญาระยะยาวกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/
หรือผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แม้ว่า CBD จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้จัด
จ าหน่ายท้องถิ่นเหล่านั้นก็ตาม ลักษณะการด าเนินธุรกิจดังกล่าวถือเป็นหลักปกติทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ CBD ด าเนินธุรกิจอยู่  

ดังนั้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกราย
ของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า
ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นของ CBD จะด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้าที่ CBD ตั้งไว้ได้
หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยตุิความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD หรือ
ปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่  CBD ต้องเข้าเจรจาท า
ข้อตกลงการจัดจ าหน่ายสินค้ากับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นรายอื่น ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการเข้า
ไปประกอบธุรกิจหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วนและ CBD อาจไม่สามารถท าข้อตกลงกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
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3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 
(1) น  าตาลทราย 

น้ าตาลทรายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด 
และนโยบายของรัฐบาล หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลักภาระต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ 

 CBD ใช้น้ าตาลทรายในการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 
(ก) น  าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพื่อการจ าหน่ายในประเทศ 

ราคาน้ าตาลทรายภายในประเทศ ณ หน้าโรงงาน จะอ้างอิงราคาน้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
นัมเบอร์ 5 (London No.5) บวกราคาไทยพรีเมี่ยม (ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขายน้ าตาลไทยให้กับผู้ซื้อ) ส าหรับ
ฤดูการผลิตน้ าตาลปี 2560/2561 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 ท่ีได้เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ โดยได้ยกเลิกการก าหนดราคา
น้ าตาลทรายในประเทศหน้าโรงงานแบบคงที่ ส่งผลให้ราคาน้ าตาลทรายในประเทศจะปรับเปล่ียนตามกลไกตลาดโลก  จาก
เดิมที่เคยเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยมีกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย เป็นผู้ก าหนดราคาน้ าตาลทราย ณ หน้าโรงงาน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลางก าหนด
ราคาสินค้าและบริการ เป็นผู้ก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าตาลทรายขายปลีก ท้ังนี้ การลอยตัวราคาน้ าตาลทรายอาจท าให้ราคา
น้ าตาลทรายมีความผันผวน และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 

(ข) น  าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 
ราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับราคา

น้ าตาลทรายในตลาดโลก โดยราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ าตาลทรายที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การ
แทรกแซง การส่งออก การน าเข้า ของอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ 
ราคาน้ าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กบัความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเรียลบราซลิ (BRL) จากการท่ีบราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออก
น้ าตาลรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ าอ้อยรวมถึงกากน้ าตาลสามารถ
น าไปผลิตเป็นเอทานอล โดยผสมกับน้ ามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ าตาลทรายใน
ตลาดโลกมีความผันผวนสูงและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 
 (2) เศษแก้ว 

เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ซึ่งจัดซื้อโดยการท าสัญญาระยะส้ันอายุ
ประมาณ 1 ปี เพื่อจัดหาเศษแก้วจากบริษัทผู้ค้าและ APG ยังคงมีแผนที่จะออกใบส่ังซื้อเพื่อส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้ว
จ านวนอย่างน้อย 2-3 ราย ซึ่งการท าสัญญาระยะส้ันเพื่อจัดหาเศษแก้วและการออกใบส่ังซื้อดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ของตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ค้าเศษแก้วจะสามารถจัดหาเศษแก้วให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่
เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดังกล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงขึ้น เนื่องจาก APG ต้องปรับสูตร
การผลิตโดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีตน้ทุนสูงกวา่เศษแก้วเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดาแอช เป็นต้น ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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(3) ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG  โดย APG ได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซ

ธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” ซึ่งเป็นสัญญาระยะกลางที่มีอายุสัญญาประมาณ  5 ปี โดยมี
โครงสร้างราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน้ ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน และ (2) Demand Charge ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ก าหนดตาม
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และมีการปรับปรุงตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจริงทุก 6 เดือน  

ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคาน้ ามันเตา
ในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน การท่ีราคาก๊าซ
ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลให้ APG มีต้นทุนท่ีสูงขึ้น  

นอกจากนี้ หาก ปตท. มีปริมาณก๊าซไม่เพียงพอ ปตท. อาจไม่สามารถส่งก๊าซให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่
ก าหนดไว้ในสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ APG มีก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอในการผลิตขวดแก้วสีชาให้ได้ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในแผนการผลิต และต้องหยุดการด าเนินการของโรงผลิตขวดแก้วสีชา โดยการอุ่นเตาหลอมแก้วเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ภายหลังจากการหยุดการด าเนินการผลิตซึ่งอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และหากความเส่ียงข้างต้นเกิดขึ้น
จริง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายคาราบาวแดงของ  CBD อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวก าหนดข้อจ ากัด
เกี่ยวกับฉลากการโฆษณาและการท าการตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เช่น ข้อจ ากัดในการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า ข้อจ ากัด
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อก าหนดให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังต้องแสดงค าเตือนบนฉลากถึงปริมาณการบริโภคใน
แต่ละวัน เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังของ CBD ยังอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 ซึ่งข้อจ ากัดและข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่  CBD น ามาใช้พิจารณาประกอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิต การท าการตลาด และการส่งเสริมการขาย ดังนั้นหากหน่วยงานราชการเปล่ียนแปลง
นโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ
นโยบายและกลยุทธ์ในการท าการตลาดของ CBD  และหาก CBD ไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจท าให้ CBD ต้องมีภาระเพิ่ม
มากขึ้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
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3.8 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD 
 จ าหน่าย 

ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ าเป็นต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยงานราชการท่ีก ากับดแูลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจส่งผล
ให้ CBD ไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต าแหน่งการแขง่ขันทางธุรกิจ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
3.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

(1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 
CBD มีความเส่ียงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเส่ียงดังกล่าวอาจเกิด

มาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน หรือ (4) การติดฉลากและ
ค าเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD 
จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องอาจส่ังให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ 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 าหรับ
คาราบาวแดง CBD ได้ระบุข้อความ "ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะส่ัน นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม 
ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน" ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเส่ียงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามค าเตือนในฉลาก และอาจเกิดการเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าดูแลรักษาพยาบาล หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ 
CBD จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจส่ังให้  CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ หากเกิดกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

นอกจากนี้ หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็นอันตราย แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง อาจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ  CBD ลดน้อยลง นอกจากนี้ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกเรียกคืนจากตลาด ทั้งนี้การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่ค านึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผล
กระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ  
 
3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความส าคัญ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส าคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถ
สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  เพื่อด ารงต าแหน่งแทนบุคลากรที่ส าคัญนี้ได้ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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3.11 ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทย่อย
ดังกล่าวมีรายรับและรายจ่ายด าเนินงานปกติที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราอื่นท่ีมิใช่สกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเอง อีกทั้ง
การเติบโตอย่างรวดเร็วของขนาดธุรกิจต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 CBD มีรายได้จากการขายต่างประเทศจ านวน 4,821 ล้านบาท 
โดยในจ านวนนี้มีธุรกรรมที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 60:40 และมีสกุล
เงินตราต่างประเทศที่ส าคัญคือเหรียญสหรัฐฯ และหยวนจีน ในขณะที่ ICUK มีรายได้จากการขายจ านวน 202 ล้านบาท 
แบ่งเป็นรายได้จากการขายเป็นสกุลเงินปอนด์ในประเทศอังกฤษและรายได้จากการส่งออกขายไปยังประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย
เป็นสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 50:50 ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจส่งผลให้รายได้
จากการขายต่างประเทศในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ บริหารความเส่ียงในจุดนี้ด้วยการเจรจาต่อรอง
เงื่อนไขการค้าและราคาซื้อขายให้เป็นสกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเองและรับช าระค่าสินค้าล่วงหน้าเป็นหลัก รวมถึงมี
การประยุกต์ใช้เครื่องมือการเงิน (Derivatives) เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แสวงหาผลก าไรแต่
มุ่งเน้นให้เกิดเสถียรภาพของการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้   
 
3.12 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีนโยบายท าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงอัน
เนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากการ
ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจาก
สงครามและภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ านวนเงินประกันภัย และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจาก
การที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ไม่
สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งท้ังหมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 
 
3.13 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าในการด าเนินธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
และเครื่องดื่มอื่น ๆ  ดังนั้น หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริษัทฯ คาดไม่ถึง 
เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน้ าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงคราม อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
3.14 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ณ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง โอภากุล 
จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.3 ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 14.2 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ตามล าดับ 
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นอกจากนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบูรณ์เจริญ ยังสามารถคัดค้านมตทิี่ส าคัญในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทัฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
3.15 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก
 ความผันผวนของอัตราดอกเบี ย 

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีก่อให้เกิดภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 3,393 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 เท่า เพิ่มขึ้น
จาก 0.1 เท่า ณ ส้ินสุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการขยายก าลังผลิตโรงบรรจุ
กระป๋องและโรงบรรจุขวดของ CBD โรงผลิตขวดแก้วของ APG และโครงการก่อสร้างโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ของ ACM การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นและ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทฯ 
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเส่ียงทางการเงิน จึงอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้การจัดโครงสร้างเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงิน โดยค านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นส าคัญ 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ       (ล้านบาท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2560 ภาระผูกพัน 
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,870.4 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,699.5 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,810.0 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส านักงาน 69.7 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

5. ยานพาหนะ 66.5 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 2,092.8 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

รวม 9,608.9  

 

4.1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ณ 31 ธันวาคม 2560  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ (จ านวน 6 แปลง) พ้ืนที่ 5-2-33.5 
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วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งอาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 2,154.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางบ่อ ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (จ านวน 84 

แปลง) พ้ืนท่ี 23-0-63 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 116.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (จ านวน 1 แปลง)  

พื้นที่ 0-2-59.4 
วัตถุประสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 16.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  (จ านวน 3 

แปลง) พ้ืนท่ี 50-0-0  
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 190.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา (จ านวน 15 แปลง) พ้ืนท่ี 119-1-30 (จ านวน 1 แปลง)  
พื้นที ่10-1-50 

วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 392.0 
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ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับท่ีดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน เท่ากับ 2,870.4 ล้านบาท 

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ 31 ธันวาคม 2560 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : อาคารส านักงาน และอาคารพาณิชย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : อาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 75.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : โรงงาน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
วัตถุประสงค์การถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 247.1 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : โรงงาน ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัตถุประสงค์การถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 619.1 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : บ้านพักรับรอง ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 2.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง : อาคารโรงงาน 
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วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 754.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เท่ากับ 1,699.5 ล้านบาท 

4.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 1,161.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : อุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 4.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 1,643.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เท่ากับ 2,810.0 ล้านบาท 

4.1.4 เครื่องตกแต่ง ติดตั ง และเครื่องใช้ส านักงาน  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
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ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 40.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 14.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 5.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ACM 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.3 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ICUK 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 8.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับเครื่องตกแตง่ ตดิตั้ง และเครื่องใช้ส านกังาน เท่ากับ 69.7 ล้านบาท 

4.1.5 ยานพาหนะ  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 36 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับทีม operation และผู้บริหาร 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 13.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 6.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับพนักงานขาย 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 37.3 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : ยานพาหนะท่ีใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 7.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ICUK 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับผู้บริหาร 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 1.3 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับยานพาหนะ เทา่กับ 66.5 ล้านบาท 
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4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั ง  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : อาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 7.1 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 800.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตเครื่องดื่ม คาราบาวแดง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 558.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 17.3 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 38 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ACM 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตกระป๋อง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 290.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ACM 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตกระป๋อง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 418.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้ เท่ากับ 2,092.8 ล้านบาท 
รวมสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ เทา่กับ 9,608.9 ล้านบาท 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
1. เครื่องหมายการคา้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 65 เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ 
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจด
ทะเบียนและรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านั้นด้วย 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 
โปรแกรมระบบการท าบัญชี โปรแกรมรายงานผู้บริหาร โปรแกรมบัญชีบริหารคลังสินค้า 
และโปรแกรมการด าเนินงานท่ัวไป 

รายละเอียดเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ 

ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
1 421820 32 4 มิถุนายน 2563 
2 462577 32 14 สิงหาคม 2564 
3 462579 18 14 สิงหาคม 2564 
4 464815 32 4 กันยายน 2564 
5 472503 32 18 พฤศจิกายน 2564 
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ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
6 472504 32 18 พฤศจิกายน 2564 
7 472505 32 18 พฤศจิกายน 2564 
8 472506 32 18 พฤศจิกายน 2564 
9 472507 32 18 พฤศจิกายน 2564 
10 474659 32 11 ธันวาคม 2564 
11 474660 32 11 ธันวาคม 2564 
12 474661 32 11 ธันวาคม 2564 
13 488740 32 30 พฤษภาคม  2565 
14 506374 22 15 ธันวาคม  2565 
15 506375 27 15 ธันวาคม  2565 
16 506376 32 15 ธันวาคม  2565 
17 509815 32 29 มกราคม  2566 
18 509902 29 30 มกราคม 2566 
19 509903 32 30 มกราคม 2566 
20 511801 32 23 กุมภาพันธ ์2566 
21 511802 33 23 กุมภาพันธ ์2566 
22 515679 43 8 เมษายน 2566 
23 515680 41 8 เมษายน 2566 
24 515681 41 8 เมษายน 2566 
25 515682 43 8 เมษายน 2566 
26 538383 34 3 ธันวาคม  2567 
27 542637 32 26 มกราคม 2567 
28 543051 32 29 มกราคม 2567 
29 543052 32 29 มกราคม 2567 
30 548287 32 22 มีนาคม 2567 
31 552628 30 13 พฤษภาคม 2567 
32 555887 34 14 มิถุนายน 2567 
33 967465 32 22 ธันวาคม 2567 
34 584839 32 17 มีนาคม 2568 
35 587168 32 11 เมษายน 2568 
36 587169 25 11 เมษายน 2568 
37 642972 32 25 ตุลาคม 2569 
38 724128 32 9 มีนาคม 2562 
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ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
39 732099 32 8 มิถุนายน 2562 
40 732100 32 8 มิถุนายน 2562 
41 732101 32 8 มิถุนายน 2562 
42 732102 32 8 มิถุนายน 2562 
43 732103 32 8 มิถุนายน 2562 
44 732104 32 8 มิถุนายน 2562 
45 732105 32 8 มิถุนายน 2562 
46 732106 32 8 มิถุนายน 2562 
47 732107 32 8 มิถุนายน 2562 
48 732108 32 8 มิถุนายน 2562 
49 732109 32 8 มิถุนายน 2562 
50 732110 32 8 มิถุนายน 2562 
51 732111 32 8 มิถุนายน 2562 
52 732112 32 8 มิถุนายน 2562 
53 732951 32 16 มิถุนายน 2562 
54 732953 32 16 มิถุนายน 2562 
55 732954 32 16 มิถุนายน 2562 
56 732955 32 16 มิถุนายน 2562 
57 748726 32 2 พฤศจกิายน 2562 
58 748727 33 2 พฤศจกิายน 2562 
59 748728 32 2 พฤศจกิายน 2562 
60 748729 33 2 พฤศจกิายน 2562 
61 749646 32 10 พฤศจิกายน 2562 
62 928473 32 3 มีนาคม 2567 
63 928474 32 3 มีนาคม 2567 
64 1040117 30 9 พฤษภาคม 2569 
65 1040118 30 9 พฤษภาคม 2569 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัท 
สัดส่วนการลงทนุ 

ทั งทางตรงและทางอ้อม 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100 ประกอบธุรกิจผลิต  ท าการตลาด และจ าหน่าย
เครื่องดื่มบ ารงุก าลัง และเครื่องดืม่อื่น ๆ 

DCM 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  
APG 100 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 

CTHK 100 ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
CHHK  100 ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) 
ACM 74 ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม 

CVHLUX 51 ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) 
ICUK 100 ประกอบธุรกิจการตลาด ขาย และจัดจ าหน่าย 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว  

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไม่มี – 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์

ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)     
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่

ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  และเครื่องดื่มอื่นๆ โดย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง และคาราบาว เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์ท 
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พลัส รวมถึงน้ าดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน และกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาว 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268 
โฮมเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท ์ : 02-636-6111 
โทรสาร : 02-636-7951 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ ส้ินปี 2560 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด (“CBD”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมาย

การค้าคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้าสตาร์ท พลัส และ
เครื่องดื่มอื่นที่กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายในอนาคต 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105544081165 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ณ ส้ินปี 2560 
จ านวนหุ้น : 3,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นที่ถือโดย CBG : 2,999,990 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
2. ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด (“DCM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิต

ภายใต้ เค รื่อ งหมายการค้ าของตน เองของบริษั ทฯ  (Branded products by our own 
manufacture) ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เครื่อง 
หมายการค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party manufacture) และผลิตภัณฑ์รับจ้าง
จัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party products for distribution) ส าหรับธุรกิจใน
ประเทศ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส าคัญประกอบไปด้วย ร้านค้าดั้งเดิมทั้งในส่วนของการ
กระจายผ่านตัวแทน (Multi-tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วย
รถเงินสดของตนเอง (Cash van)  ตลอดจนร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)  

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555092457 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
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ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ณ ส้ินปี 2560 
จ านวนหุ้น : 1,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นที่ถือโดย CBG : 999,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
3. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และ

เครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125787 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 1,300,000,000 บาท ณ ส้ินปี 2560 
จ านวนหุ้น : 13,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นที่ถือโดย CBG : 12,999,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
4. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอรี่ง จ ากัด (“ACM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และ

เครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560097232 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บาท ณ ส้ินปี 2560 
จ านวนหุ้น : 7,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นที่ถือโดย CBG : 5,180,000 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 74.00 
ข้อมูลอื่นที่ส าคัญ : เปล่ียนชื่อจากบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จ ากัด ในเดือนธันวาคม 2560 
 
5. ชื่อบริษัท : INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ภายใต้เครื่อง 

หมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : Aquis House, Level 1, 49-51 Blagrave Street, Reading, Berkshire, RG1 1PL, United 

Kingdom 
เลขทะเบียนบริษัท : 09557445 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
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ทุนจดทะเบียน : 14,500,000 ปอนด์ ณ ส้ินปี 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น : CVHLUX ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 
ข้อมูลอื่นที่ส าคัญ : เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่ 34,000,000 ปอนด์ในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าท ารายการ

ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศ 
 
6. ชื่อบริษัท : Carabao Holdings (Hong Kong) Limited (“CHHK”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุน้ในบริษัทอื่นตา่งประเทศ (Overseas holding Company) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบริษัท : 2423613 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 34,023,193 เหรียญสหรัฐ ณ ส้ินปี 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 
ข้อมูลอื่นที่ส าคัญ : เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่ 60,486,643 เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าท า

รายการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 
7. ชื่อบริษัท : CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. (“CVHLUX”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Overseas holding Company) 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CHHK และ Intercarabao Private Limited (“ICSG”) พันธมิตร
ทางธุรกิจสัญชาติสิงคโปร์ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.0 
และร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว ตามล าดับ ณ ส้ินปี 2560 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 68-70 Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
เลขทะเบียนบริษัท : B20952 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 16,883,881 ยูโร ณ ส้ินปี 2560  
สัดส่วนการถือหุ้น : CHHK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.31  
ข้อมูลอื่นที่ส าคัญ : เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่ 62,308,565 ยูโรในเดือนมกราคม 2561 เป็นผลให้ CHHK มีสัดส่วน

การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.3 ในเดือนมกราคม 2561 ผ่านการเข้าท า
รายการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศ โดยหลังจากนั้น Northend 
Investment Limited ซึ่ ง เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding 
Company) โดยมี่ผู้ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Beneficial Owner) คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
(“NIHK”) เข้าซื้อและรับโอนหุ้นที่ ICSG ถืออยู่ใน CVHLUX จ านวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK 
และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเข้าท ารายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออก และช าระแล้ว ตามล าดับ  
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8. ชื่อบริษัท : CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบริษัท : 2448031 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 50,000 เหรียญสหรัฐ 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
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 ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์02-264-0777  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
990 อาคารอับดุลราฮมิ ชั้นที่ 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท ์02-636-2000 

นักลงทุนสัมพันธ์  
นางสาวเมนิสา อร่ามรุง่โรจน ์ 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์02-636-6111 ต่อ 882 
E-mail : IR@carabaogroup.com 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจ านวนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีดังนี้ 

ล ำดับที ่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ (%) 

1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากัด 250,064,500 25.01% 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ 210,000,000 21.00% 

3. นายยืนยง โอภากุล 70,480,000 7.05% 

4. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 48,154,100 4.82% 

5. นายประชา ด ารงค์สุทธิพงศ ์ 45,948,700 4.59% 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 32,148,521 3.21% 

7. นางลินจง โอภากุล 26,145,800 2.62% 

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

9. NORTHEND INVESTMENT LIMITED 20,000,000 2.00% 

10. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82% 
 
7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 

7.2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จ ากัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือ
หุ้นร้อยละ 55 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง 
จ ากัด 

7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
ของ British Virgin Islands) ทั้งนี้  Autumn Gold Capital Ltd. มี ผู้ถือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตั้ งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับด าเนินการและประสานงาน  เพื่อให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
 
หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.  
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7.2.3 สรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2560 

กรรมกำร/ผู้บริหำร ควำมสัมพันธ์ จ ำนวนหุ้น      
(ต้นปี) 

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี 

จ ำนวนหุ้น 
(ปลำยปี) 

1. กลุ่มนำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  47,974,100 180,000 48,154,100 
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง  250,064,500 - 250,064,500 
1.3 NORTHEND INVESTMENT LIMITED  45,161,400 - 45,161,4001 

2. นำงสำวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  210,000,000 - 210,000,000 
2.3 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชไม 18,152,700 - 18,152,700 

3. นำยยืนยง โอภำกุล 
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. ปัจจุบันอยู่
 ในการดูแลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH จ านวน 25,161,400 หุ้น 
  

7.3 บริษัทย่อย 
ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  
7.3.1 บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (“CBD”) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 2,999,990 99.9 
2. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 5 0.0 
3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ ์ 5 0.0 

รวม 3,000,000 100.0 
 
7.3.2 บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ ำกัด (“DCM”) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 999,980 99.9 
2. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 10 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 1,000,000 100.0 
  

 
 
 
 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 48 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

 

7.3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (“APG”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 12,999,980 99.9 
2. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 10 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 13,000,000 100.0 
 

7.3.4 INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 14,500,000 100.0 
รวม 14,500,000 100.0 

 

7.3.5 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 34,023,193 100.0 
รวม 34,023,193 100.0 

 

7.3.6 CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. (“CVHLUX”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 8,611,207 51.0 
2. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED 8,272,674 49.0 

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

7.3.7 CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 50,000 100.0 
รวม 50,000 100.0 

 

7.3.8 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด (“ACM”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 5,180,000 74.0 
2. SHOWA DENKO GROUP 1,820,000 26.0 

รวม 7,000,000 100.0 
 
7.4 สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุน้ 

- ไม่มี –  
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
8.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ 
8.1.1  ผังกำรจัดกำรของบริษัทฯ 
 

 
 
8.1.2 คณะกรรมกำรบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

7. นายคณิต แพทย์สมาน2 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

8. นายสัญชัย จุลมนต์3 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 1 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท  
 ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
 2 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 3 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติ
ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

 4 พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 

 (1) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาว  

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคน
จากสี่คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
 
 (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อ 
กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำร

ควำมเสี่ยง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์     

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ     
3. นายยืนยง โอภากุล     
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร     
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1     
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร     
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รำยชื่อ 
กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำร

ควำมเสี่ยง 

7. นายคณิต แพทย์สมาน2     

8. นายสัญชัย จุลมนต์3     
9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4     
10. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช5     
11. นายพงศานต์ิ คล่องวัฒนกิจ (CFO)     

12. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ     

 

ชื่อกรรมกำร 

กำรประชุมประจ ำปี 2559 / 2560 

กรรมกำรบริษัท 
(5 คร้ัง / 8 คร้ัง) 

กรรมกำรตรวจสอบ 

(5 คร้ัง / 7 คร้ัง) 

กรรมกำร 
สรรหำและ
ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
(3 คร้ัง / 2 คร้ัง) 

กรรมกำร 
บริหำรควำม

เสี่ยง 
(4 คร้ัง / 4 คร้ัง) 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

(1 คร้ัง / 1 คร้ัง) 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 5/5 8 / 8   3/3 2/2   1/1 1/1 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 5/5 8 / 8   3/3 2/2 4/4 4/4 1/1 1/1 
3. นายยืนยง โอภากุล 4/5 8 / 8       1/1 1/1 
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร 5/5 7 / 8     4/4 3/4 1/1 - 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์1 - 7 / 8     - - - 1/1 

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร 5/5 7 / 8 5/5 7/7 3/3 2/2 4/4 4/4 1/1 1/1 
7. นายคณิต แพทย์สมาน2 5/5 8 / 8 1/1 7/7 1/1 2/2 2/2 4/4 1/1 1/1 
8. นายสัญชัย จุลมนต์3 5/5 8 / 8 - 7/7 - 2/2   1/1 1/1 
9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี4 -/1 6 / 8       1/1 1/1 

10. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช5       4/4 4/4   
11. นายพงศานต์ิ คล่องวัฒนกิจ (CFO)       4/4 4/4 1/1 1/1 
12. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ       4/4 4/4   

หมายเหตุ:  1 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
 2 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 3 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติ
ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

 4 พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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 5 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
จากนั้น ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 
8.1.3 อนุกรรมกำร 

บริษัทฯ มีอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
บริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

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

 
กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

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

 
กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นางสาวณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช (ลาออก) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายอนุพงศ์  พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ (แต่งตั้งใหม่) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

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

 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมกันท้ังส้ิน 20 ครั้ง 
 

8.1.4 ผู้บริหำร 
 
 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่านดงัต่อไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
7. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์2 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ 

หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่  
 31 ธันวาคม 2560 

2 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท 
 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

 
8.1.5 เลขำนุกำรบริษทัฯ 
 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ มี
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
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(ข)  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รวม
ตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่กรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
(4) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท าโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน 
 ทัง้นี้ เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
8.1.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 (1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 (ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ค่ำตอบแทนรำยเดือน 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 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 สรุปได้ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2560 
โบนัส

กรรมกำร 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร - ไม่มี - - ไม่มี - 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ / กรรมกาผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส - ไม่มี - - ไม่มี - 
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 
960,000 350,000 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2560 
โบนัส

กรรมกำร 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

800,000 150,000 

8. นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

720,000 120,000 

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 500,000 50,000 
รวม 2,980,000 670,000 

 
  (ข) ค่ำตอบแทนที่ไมเ่ป็นตัวเงิน 
   - ไม่ม ี- 
 
 (2)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 
(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ประเภท
ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) 

เงินเดือนและโบนัส 8 165,401,500 6 135,700,112 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

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

รวม  168,645,156  139,652,915 
   

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส และการ
ปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง 
 

 (ข) ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
   - ไม่มี – 
 
 
 
 
 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 56 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

 

8.2 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทัย่อย 
8.2.1 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทย่อย 
 (1) บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (“CBD”) 
 

 
 
 (2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (“APG”) 
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 (3) บริษัท ตะวนัแดงดีซีเอ็ม จ ำกดั (“DCM”) 
 

 
 
8.2.2 กรรมกำรของบริษทัย่อย 
 

(1) กรรมกำรบริษัทของ CBD APG และ DCM 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง  3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM 

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

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) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส าเนา
เอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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8.2.3 ผู้บริหำรของบริษัทย่อย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ด ำรงต ำแหน่งในบริษทั 
CBD APG DCM 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ กรรมการผู้จดัการ    
3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - 
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด   - 
5. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    

 
8.3 บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.1 จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน 

ส าหรับปีบัญชี 2559 และ 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 
2,692 คน และ 2,910 คน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปน้ี 
  

บริษัท จ ำนวนพนักงำนปี 2559 จ ำนวนพนักงำนปี 2560 
CBG 14 9 
CBD 1,406 1,539 
DCM 1,051 1,051 
APG 221 311 
รวม 2,692 2,910 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ประเภทค่าตอบแทน 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จ านวนพนกังาน (คน) จ านวนเงิน (บาท) จ านวนพนกังาน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนและโบนัส 2,692 670,859,879 2,910 809,497,767 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

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

รวม 697,077,177 842,352,392 
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8.3.2 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็น
คู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.3    นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองคก์ร รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร โดยมีขอบเขตนโยบายในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจขององค์กร กรณีที่มีต าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ด ารง
ต าแหน่งที่ว่างนั้นเสียกอ่น หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้ บริษัทฯ จึงจะด าเนินการสรรหา และว่าจ้างบุคคลจาก
ภายนอกเข้ามาแทน 

2. โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำและกำรแบ่งส่วนงำน  

บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มีสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงานที่กระชับ ด้วยบทบาทหน้าที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 

3. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำน  

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ท่ีมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน 
รวมทั้งเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาให้ผลตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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4. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร 
(Diversity Workforce)  และมีความมุ่งมั่นให้พนักงานท างานอยา่งมีความสุข ปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสถานท่ีท างาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีก
ทั้งจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น  ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ห้องน้ า เป็นต้น 

5. สวัสดิกำรพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ
สามารถแข่งขันได้กับตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 
บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ 
สวัสดิการงานแต่งงาน สวัสดิการงานศพ และกองทุนเงินกู้ส าหรับพนักงาน เป็นต้น 

6. กำรพัฒนำบุคลำกร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มีคุณค่าและ
สามารถเพิ่ทคุณค่าได้มากขึ้นตามระยะเวลา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการพัฒนาระยะยาว ท่ีไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่
รวมถึงการออกแบบและพัฒนากิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเพิ่มศักยภาพท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปในหน้าที่การงาน และการ
สร้างความพร้อมต่อความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของตลาดและลูกค้า ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

บริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ (Orientation Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อแนะน าให้พนักงานใหม่ ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก าหนด กฏเกณฑ์ 
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับในการท างานของบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย  

โดยหลักสูตรนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานกัน เพื่อสร้างเสริมความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เริ่มต้นการท างานกับบริษัทฯ ด้วย
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป 
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(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะหลักของบุคลำกร (Core Competency Training Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะหลัก ( Core Competency ) ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุน 

พัฒนา และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่น าไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติงานโดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

(3)    หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนธุรกิจ (Business Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและเครื่องมือการจัดการ

ด้านธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมทักษะและความสามารถที่จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาและปฏิบัติงานในสายงานของตน
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(4)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ส าหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ ที่พนักงาน

ระดับบริหารจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานและน าพาพนักงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมายของบรษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้น า เป็นต้น 

 (5)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะเฉพำะในงำน (Functional Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความ

ช านาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น ทักษะการส่ือสารประชาสัมพันธ์ การควบคุมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร หรือ
ความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของโครงสร้าง
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

(1) ทีมขำย  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ท่ีพร้อมส าหรับ

การบริหารจัดการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของ

บริษัทฯ ให้กับตัวแทนจ าหน่าย  
2. กลุ่มพนักงานขายประจ าหน่วยรถขายเงินสด ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าเสนอสินค้าและโปรโมชั่น

ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้าปลีก   

(2) ทีมงำนสำวบำวแดง  
ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

บริษัทฯ ให้ผู้บริโภค ร้านค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ เชื่อมั่น และคุ้นเคยกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ าหน่าย โดยการท า
กิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร 
ความกล้าแสดงออก การติดส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น  
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(3) พนักงำนโรงงำน  
ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลด

ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต 
การลดต้นทุน และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานในด้านอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป 
(Soft Skill)  

(4) พนักงำนกลุ่มสนับสนุน 
พนักงานในกลุ่มสนับสนุนถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจด าเนินไปในทิศทางและเป้าหมาย

ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของสายงานหลัก
จึงมีความจ าเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยให้มีการเรียนรู้จากการสอน
หน้างานและการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากค าแนะน าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่
ละสายงาน รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานด้วย
กันเอง (Knowledge Sharing)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม คือ  หลักสูตร
การปลูกจิตส านึกขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “บาวแดง ขับขี่
ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน และสร้าง
จิตส านึกในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่เพียงการใช้รถในเวลาท างานเท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อ
ความห่วงใยไปถึงการใช้รถใช้ถนนในเวลาส่วนตัวของพนักงานเมื่อต้องเดินทางมาท างาน หรือเดินทางกลับบ้าน รวมถึงการใช้
ชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึงสังคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย 

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด าเนินการส ารวจ และ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอหลักสูตรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกน้องใต้บังคับบัญชา และน าหลักสูตรดังกล่าวมาจัดเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานอย่างมากที่สุด 

การจัดอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ าปี 2560 

สังกัด 
หลักสูตร (ครั้ง) 

จ านวนคน 
และชั่วโมงที่อบรมจริง 

จ านวนเงิน (บาท) 

แผน อบรมจริง คิดเป็น % คน ชั่วโมง งบประมาณ ใช้จริง คงเหลือ 
ส านักงานใหญ่ 
(สีลม) 

182 217 119.23 4,358 15,796 2,962,150 1,357,199 1,604,951 

โรงงานบางบ่อ 24 285 1,187.50 2,262 12,733 623,452 314,692 308,760 
โรงงานAPG 60 56 96.67 716 419 792,000 468,949 323,051 
รวม 266 560 210.53 7,336 28,948 4,377,602 2,140,840 2,236,762 
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9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิ จการที่ดีที่บริษัทฯ 
ประกาศใช้ส าหรับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและก าหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.)  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และข้อแนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการส่ือสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ   

 ทั้งนี้ นโยบายการก ากับดูแลกจิการของบรษิัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดงันี้  
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)   
3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

 การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความส าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้

ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่ส าคัญ โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิการลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
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นอกจากนี้เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการก าหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือ
สร้างอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการท าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย 

 การประชุมผูถ้ือหุ้น  
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ 

บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. ก าหนด เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท หรือ
ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะ
เรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้า
ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯก าหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและเว็บไซต์ของตลท. 

บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อ
สงสัยสามารถส่งค าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระท่ีเกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดโดยมีค าอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้อง
จัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้ 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว 

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียม
บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีบุคคลที่สาม หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบ
และสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย 
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บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ก าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้ 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders) 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย 

บริษัทฯ จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ น าส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก าหนดขึ้นภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก าหนด มาตรการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากแกผู้่ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่าน
หน่ึงของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้  

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 
ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรม
ดังกล่าว 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯทราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจ าปีด้วย  

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบ
อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการห้ามน าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายในท่ีเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการท ารายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิง
กับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. 
และส านักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมอย่างแน่นอน 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทั้งภายในและ

ภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ในระบบการก ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่ แข่ง
ทางการค้า เป็นต้น  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่าง ๆ จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ 
ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความส าคัญ
ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัทฯทั้งในระยะส้ัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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 พนักงาน  
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ โดย

ก าหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในสถานที่
ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างานเป็นหลัก  อีกทั้ง
ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน  

บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลร้ายตอ่องค์กร ต่อพนักงาน และต่อตนเอง 
และก าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์ 

บริษัทฯ จัดตั้ งหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Safety, Occupation Health and 
Environment - SHE) ประจ าที่โรงงานผลิตทั้ง 2 โรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการท างานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความ
ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่ในการท างาน 

บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จ ากัด โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง (บางบ่อ) 
หน่วย : ครั้ง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนพนักงาน 530 690 632 
จ านวนอุบัติเหตุ 17 16 10 
หยุดงานจากอุบัติเหตุ 8 6 4 

 
บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด โรงงานผลิตขวดแกว้สีชา 
หน่วย : ครั้ง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนพนักงาน 180 215 288 
จ านวนอุบัติเหตุ 17 10 15 
หยุดงานจากอุบัติเหตุ 1 - 2 

 ลูกค้า  
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และ

รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และ
ก าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 คู่ค้า 
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บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มี
ประวัติการกระท าผิดด้านทุจริตคอรัปชั่น และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ ในส่วนของการด าเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ 
จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคู่ค้า รวมถึง จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่คา้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด และบริษัทฯ ได้
ก าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอรัปชั่น  

 เจ้าหน้ี  
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ข้อก าหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้ีต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย 

 คู่แข่งทางการคา้  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการด าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง 
และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

 สังคมและชมุชน  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทน

สังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่ีตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนใน
ระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้ความส าคัญต่อความต้องการของชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

 ส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึง
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

บริษัทฯ ใช้ช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อส่ือสารให้พนักงาน
รับทราบ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ และ
เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหาร เน้นย้ าการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่
เสมอ และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงาน 

 หน่วยราชการและองคก์รที่เกี่ยวข้อง  
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บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษี
อากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
ของ ตลท. ดังต่อไปนี ้

(1) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุม
หลักการต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัท  

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง

การเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการ
ส่ือสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมแลเพียงพอ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย  เช่น การรายงาน
ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
รายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจัดท าขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี พร้อมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท างบการเงิน และข้อมูลทาง
การเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใตห้ลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่า
เสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดท า และการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ส่ือสารและให้ข้อมูลกับนัก
ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อ 
ส่ือสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อส่ือมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง  

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ 
ตลท. จัดท าขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส าคัญ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน 
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4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
ได้ก าหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่าน
นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป

ตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดโครงสร้ าง 
คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์ 
สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง 
และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดโครงสร้าง กรอบการท างาน และอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯก าหนดไว้  
2. กรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย  
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการ

คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม 

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัทต้องมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอัน

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือไม่มี
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ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่
บริษัทฯก าหนดไว้  

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และ

ผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมถึง 
ข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”) 

 การสรรหากรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯอย่าง
เหมาะสม ท้ังเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นส าคัญ  

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะน าเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอส าหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ค าแนะน า อนุมัติและก าหนด
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรส าคัญของบริษทัฯให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการท่ีดี
ในระยะยาว รวมทั้ง ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิ งแวดล้อมทั้งใน
ปัจจุบันและในระยะยาว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดให้เป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท. ประกาศก าหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เรื่องใดก าหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 
เรื่องนั้น ๆ 

การปฏิบัติหน้าที่  หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจ านวนหนึ่งให้เป็น
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยในการมอบอ านาจนั้น
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจไว้
อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดย
คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จ าเป็นหรือ
เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลง ขอบเขต อ านาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง
ให้ผู้ได้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศก าหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น เป็น
การอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ท้ังนี้ ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 แห่ง รวมถึง ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย 
หรือบริษัทในเครือ 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัทฯ  
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคัญ ดงันี ้
1.  รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 73 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

 

2.  ท าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น  
3.  เปน็ผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียงเทา่กัน  
4.  เป็นผู้ควบคมุการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษทัฯ และระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้และเป็นผู้

ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน  
5.  ปฏิบัติหน้าที่อืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และสามารถก าหนดให้มีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี  
2.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้  

3.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม     

4.  ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมส าหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ในปี 2560 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนการประชุมที่ได้จัดขึ้น 

 การถว่งดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
บริษัทฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หารือประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับ
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อัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 
วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ สมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯอาจ
พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าว 
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือข้อบังคับ
ของบริษัทก าหนดไว้ และในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน ท้ังนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงาน และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2560 แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

1. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 
2. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
4. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ น าแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท

จดทะเบียนใช้ในการประเมินตนเอง ทั้งนี้ โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าว มีดังนี้ 
แบบที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการใน

ภาพรวมขององค์คณะ 
แบบที่  2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 
วิธีการให้คะแนน สามารถท าได้หลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 
  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
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  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่

เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบท้ังในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 
รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อน
น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 

โดยในการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน ต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี
คุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติ หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บริษัทก าหนดไว้ได้ 

 การปฐมนเิทศ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ บทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

 การพัฒนากรรมการ  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการ

อบรมต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ซึ่ งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปี 2560 บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการพิจารณาแล้ว 
เหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษั ท อาทิเช่น 
Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017 เป็นต้น 

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง  
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดท าและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่ง ผู้บริหาร

ระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญ
ต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
เตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือต าแหน่งที่ส าคัญของบริษัท 

บริษัทฯ จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ก าหนดต าแหน่งงานส าคัญ เพื่อจะจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
2. ก าหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึง

ทบทวนบทบาทหน้าที ่
3. ร่วมกับตัวแทนจากสายงานประเมิน และพิจารณาคัดเลือกผู้ สืบทอดต าแหน่ง จากผู้ที่มีคุณสมบัติ และ

คุณลักษณะเหมาะสมที่ระบุไว้ในแผนงาน 
4. น าเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก าหนดต าแหน่งงานส าคัญ และรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง 
5. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก และด าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เช่น การอบรม การ

มอบหมายงานโครงการพิเศษ เป็นต้น 
6. ติดตามผลการพัฒนา ทบทวนความคืบหน้า การพัฒนาความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง รวมถึงสถานะ และ

การเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานส าคัญ  

 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ก าหนด โดยมีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
1.  มีอ านาจหน้าทีใ่นการติดต่อและลงนามในเอกสารท่ีจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 คณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุด
นั้น ๆ 

การประชุมส าหรับคณะอนุกรรมการได้มกีารก าหนดการประชมุไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถก าหนดการประชุม
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น รวมถึงมีการจัดท าบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่าง
เป็นระบบด้วย 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 
รวมถึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

 การส่ือสารและส่งเสริมการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ

และความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่ งหมายในการพัฒนาและยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่ือสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกจิกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการในการติดตาม
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร 

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ก าหนดล าดับชั้นของการอนุมัติ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ ก าหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดท าเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีด้วย 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมปีระสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดขึ้นแต่ละ
ครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้าน
ใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย 

 การบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารและจัดการความเส่ียงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ

บริษัทฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
ส าคัญของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเส่ียงของทั้งองค์กร รวมถึงความเส่ียงต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเส่ียงหลัก ความเส่ียงรอง และ
ความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคัญ พร้อมแนะน า แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเส่ียงประเภท
ต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท าเป็นรายงานของ
คณะกรรมการ บริหารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีด้วย 
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10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม : รำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 รำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

คำรำบำวกรุ๊ป ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนด าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม 
เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน  

นโยบำยด้ำนควำมย่ังยืน 
บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง 

มั่นคง และยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม  

โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมย่ังยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยืนของคาราบาวกรุ๊ป ซึ่งเป็นตัวแทนระดับผู้บริหารจาก

สายงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินสาระส าคัญ ก าหนดขอบเขตและจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาความยั่งยืนของ
คาราบาวกรุ๊ปขึ้น เพื่อศึกษาและก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท 

 
 
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัท 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจหรือคำดหวัง 
1. พนักงาน โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการท่ีดี 
2. คู่ค้า Supplier การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ลูกค้า ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ 
4. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน ผลด าเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปร่งใส 
5. เจ้าหน้ี ลูกหนี ้ รักษาค ามั่นสัญญาและเชื่อถือได้ 
6. ชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ 
7. ส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัท 
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กำรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 

 
 
ด้ำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพของบคุลำกรเพื่อควำมย่ังยนื 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ  การเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต
ท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย และ
กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่  ตามค่านิยมองค์กร ที่ว่า” รู้แจ้ง ท าจริง ถูกต้อง และแม่นย า” ตลอดจนการสรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมงาน ให้ทันกับเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการท่ีบริษัทน ามาใช้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2560 

โครงกำรสำมเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร (Cascade Goal, KPI ไปสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระบบการประเมินผลงาน
รายบุคคล) – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะผู้บริหาร แสดงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายกลยุทธ์
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หลัก โดยเน้นด้านการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรทันสมัย โดยใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ โดย
ความมุ่งมั่นและใช้โครงการสามเหล่ียมปฏิรูปองค์กร เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน 
ทางกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน ท ากิจกรรมกลุ่มกับผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้นทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อแปลงเป้าหมาย 
ไปสู่แผนการด าเนินงาน และวางแผนโครงสร้างและบุคลากร ที่สอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การ
ด าเนินน้ี ท าให้บริษัทสร้างวัฒนธรรม การเชื่อมโยง การบูรณาการการบริหารจัดการท้ังด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ และด้านคน
ไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ และมีการน าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ไปพร้อมๆ 
กัน โดยผลงานในปี 2560 พบว่าทุกฝ่ายมีการน าโครงการไปส่ือส่ารและปฏิบัติจนถึงระดับพนักงานร้อยละ 100  โดยแผนงาน
ตามโครงการท่ีก าหนดมีการด าเนินงานและส าเร็จตามรอบเวลา ประมาณร้อยละ 80 และมีผลการเรียนรู้จากการท าโครงการ 
มาพัฒนาการท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเชื่อมไปกับ Core competency 
ของพนักงานเมื่อปลายปี 2560 

HR Transformation  
 ก าหนด HR Strategy และโครงสร้างองค์กรหลัก รวมถึงสร้างทีมบคุลากร  

 ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงาน ตามกลุ่มคุณสมบัติและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน ก าหนด

หลักเกณฑ์การประเมินผลและการวัดผลเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับเกณฑ์บทบาทของต าแหน่งงานท่ีส าคัญ ให้

มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ภาพรวมของบริษัท 

 สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท างาน บริษัทจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุก

ระดับ ทุกส่วนงานศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ(จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิคขั้นสูง) ครบถ้วน ร้อยละ

100 ตลอดจนอบรมปลูกจิตสานึกขับขี่ปลอดภัย และอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ 

  
 

 
 การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานตามลักษณะกลุ่มงาน รวมทั้งการ

จัดการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเรื่องเทคโนโลยี  มีการจัด Workshop เพื่อพัฒนางานของผู้ช่วยคลัง 
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ประจ าศูนย์กระจายสินค้าและจัดระบบพี่เล้ียงพนักงานเพื่อดูแลและสอนงานน้องทีมสาวบาวแดงที่เริ่มงานใหม่เป็น

ระยะเวลา 90 วัน 

 
 
 
 
 
 

ในปี 2560 จ านวนพนกังานทีมสาวบาวแดงที่ผ่านการสอบเพื่อโปรโมทต าแหน่ง ท้ังส้ิน 97 คน 
และจากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทได้จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ ทางการ

ปฏิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการใช้บุคลากรภายในเป็นวิทยากรหลัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งในปีที่
ผ่านมา มีหลักสูตรเกิดขึ้นถึงในรูปแบบห้องเรียน  15 ครั้ง และได้รับการตอบรับจากพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งเมื่อมีเหตุการปกติ หรือเมื่อเกิดปัญหาแล้วท าการวิเคราะห์รากเง้าของปัญหาที่
เกิดขึ้น 

 อบรมภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง การเขียนโต้ตอบ 

 
 
  
 
 

 อบรมหลักสูตร ติดอาวุธดา้นบัญชีและการบริหารสินคา้ในยุคตจิิตอล  

 
 
 
 
 

 อบรมด้านการเจรจาต่อรอง การเป็น MC 
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 อบรมการท างานเป็นทีม 

  
 

 พัฒนาระบบงาน HR เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital HR โดยน าระบบ E-Leave E-Slip และ E-Profile มาใชก้ับพนักงาน

ร้อยละ 100   

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกร 

ส ำนักงำน/ฝ่ำยงำน 
หลักสูตรกำร

อบรม 
(ตำมแผน) 

หลักสูตรที่
จัดกำรอบรม 
(ปฏิบัตจิริง) 

% กำรจัดกำร
อบรม 

เทียบกบัแผน 

จ ำนวนคน 
ที่อบรมจริง 

จ ำนวนชัว่โมง
ที่พนักงำน
อบรมจริง 

ส ำนักงำนใหญ่ สีลม 182 180 99 4,358 15,796 

โรงงำนบำงบอ่ 24 55 229 2,820 14,533 

โรงงำน APG 60 57 95 750 5,064 
ผลรวม 266 292 110 7,336 28,948 

 
โครงกำร บำวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เริ่มส่ือสาร และให้การสนับสนุนในการจัดท าโครงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาผู้มี
ส่วนได้เสียในทุกๆด้านของบริษัทฯ โดยเริ่มจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืน นั่นคือ 
“พนักงาน” จึงเกิดเป็นโครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ท้ังนี้ ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือ ได้แก่ การเป็นผู้บริการจัดจ าหน่าย (DCM) ซึ่งจะต้องใช้รถประเภทต่างๆ ในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ 
ค านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 

เนื่องจากบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ (DCM) ซึ่งต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก รวมถึงการเดินทาง
ของพนักงานบริษัทฯ จึงตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ทุกคน ชุมชนใกล้เคียง และผู้ร่วมทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเกิดโครงการบาวแดง 
ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกๆ
คน จึงมีด าริห์ให้จัดท าโครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” ซึ่งเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดย 
คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว และ
ประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งที่โรงงาน ส านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงร่วมท ากิจกรรมเพื่อกระตุ้น
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ความสนใจ เช่น การจัดประกวดค าขวัญ โดยให้พนักงานร่วมส่งค าขวัญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ค าขวัญที่ได้รางวัล คือ 
“ครอบครัวอยู่เบื้องหลัง ขับขี่อย่างระวัง ชีวิตไม่พัง รอบข้างปลอดภัย” 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1. จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ให้ความรู้ปลูกจิตส านึกขับขี่ปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน และจัดอบรมพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ท้ังพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
2. ทดสอบพนักงานทุกคนในต าแหน่งที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับพนักงานที่มีทักษะใน

การขับขี่ที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
4. จัดหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการใช้ยานพาหนะของพนักงาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบ

ดังกล่าว เป็นจ านวนเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การก าหนดต าแหน่งร้านค้า เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูลร้านค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ เมื่อ
พนักงานขับรถเร็วเกินกว่าที่ก าหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ส่วนกลาง 

นอกจากนี้ เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ เช่น เซ็นเซอร์ถอยหลัง กล้องมองหลัง และกล้องบันทึกหน้ารถ จัดการ
อบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย และมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วเกินก าหนด การติดตามรายงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีการสนับสนุนเงินเพื่ อช่วยเหลือกิจกรรม แก่  โรงเรียน 
โรงพยาบาล มูลนิธิ และสมาคม เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้ 
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บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการท าประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 
ด้วยโครงการ “ต าบลของหนู” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยก าหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมเขียนเรียงความ  

และในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษา ได้
แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะ
ทางดนตรี นั่นคือ โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD) 

โครงกำร “ต ำบลของหนู” 

โครงการ “ต าบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อปลุกจิตส านึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีในทอ้งถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชัน้ 
ประถมศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ท่ีผ่านมา ได้เปล่ียนหัวข้อเป็น “ของดีประจ ำต ำบลของ
หนู ”   โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจ าต าบลที่มีชื่อเสียง  หรือ สร้างคุณค่าในต าบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จัก
ของคนทั่วไป  ท้ังยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้าง
คุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในต าบลที่น้องเขียนถึง และประการส าคัญ โครงการนี้จะช่วยจุดประกายความคิด
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในต าบลของตัวเอง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ าเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับ
ทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งต าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอีกจ านวนต าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการน้ีจะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือรายการวิทยุ และส่ือรายการโทรทัศน์ โดยจัดท าสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการ
โทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนท่ีชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน 
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ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ท้ังส้ิน 900,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจ านวน 300,000 บาท 
และทนุพัฒนาต าบล 600,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม https://www.facebook.com/baodangkids/ หรือ http://www.carabao.co.th/baodangkids/ 

 

กิจกรรม ใหม่ โครงการ “ต าบลของหนู” ปี 2561 จะมีการเชิญ
ชวนให้นักเรียน / ชุมชน / โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ จัดท า
Clip1 นาที เล่าเรื่องของพื้นที่ เผยแพร่ทาง Social Media  
ประกวดภาพยนต์ ส้ันโครงการ “ต าบลของหนู ” ระดับ
มหาวิทยาลัย และเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
Production 5,000 บาท/ทีม รวม 20-30 ทีม และเงินรางวัล
สนับสนุนการศึกษา 300,000 บาท ส าหรับทีมที่ผ่านการ
คัดเลือก เป็นต้น 

โครงกำร “ดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต”    

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ด าเนินการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 
เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์ จัด
รายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ 
“Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” 

 

https://www.facebook.com/baodangkids/
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 ซึ่งป ี2560 นี้ เป็นการด าเนินการมาถึง Season 4 แล้ว เพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษา ได้แสดง
ความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการท่ีต้องการให้นักเรียน 
นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษา
ทั่วประเทศ (15 สิงหาคม - 25 กันยายน 2560) ทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาส
ขึ้นเวที Audition ระดับภาค เพื่อแสดงดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ  เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 80 วง เพื่อถ่ายท าการประกวดวงดนตรีรูปแบบรายการโทรทัศน์
และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 16 วง โดย 16 วงนี้ จะได้รับโอกาสพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปดนตรีกับศิลปินสมาชิก
วงคาราบาว ทั้ง 8 ท่าน  ได้แก่ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล), เล็ก คาราบาว (ปรีชา ชนะภัย), เทียร่ี  คาราบาว (เทียร่ี 
สุทธิยง เมฆวัฒนา), อ๊อด คาราบาว (เกริกก าพล ประถมปัทมะ), ดุก คาราบาว (ลือชัย งามสม) , หมี คาราบาว  
(ขจรศักดิ์  หุตะวัฒนะ), โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง) และ อ้วน คาราบาว (ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย) ที่จะมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อคัดให้เหลือ 4 วงสุดท้าย เข้าไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน
รอบ Final โดยวงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศล
ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ท้ังนี้รายได้จากการจัด
คอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับ
ศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา  
 
 
 
 
โครงกำร ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟตุบอลเยำวชน คำรำบำว-เชลซี 
(Carabao – Chelsea Coach the Coaches) 

หลังจากคาราบาวได้ลงนามในสัญญากับสมาคมฟุตบอลประเทศอังกฤษ ในการเป็นผู้สนับสนุน “EFL Cup” ภายใต้
ชื่อ “Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนา
ฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและครอบคลุมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนฯ ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ และคณะท างานฯ ท าหน้าที่ส่ือสารและส่งเสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีโอกาสเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี 

สโมสรระดับโลก จึงคิดโครงการพัฒนาทักษะ เทคนิคการเล่นฟุตบอล รวมถึง
การดูแลโภชนาการ การดูแลสุขภาพของนักกีฬา เป็นระบบท่ีดี ให้กับครูสอน
กีฬาในโรงเรียน และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี มี
หลักการ และมีคุณภาพ 

โครงการ Carabao - Chelsea Coach the Coaches เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว 
และ พันธมิตรทีมฟุตบอลเชลซี  เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย โดยน าผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศอังกฤษ ที่มี
ประสบการณ์การสอนและพัฒนาเยาวชนในหลายทวีปทั่วโลก มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ฝึกสอนฟุตบอลระดับ
เยาวชน และปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่ งทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสร
ฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษมี เดวิด พอล มังค์ (David Paul Monk) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ เป็น
หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ในการจัดอบรม ณ ราชประชา สปอร์ต รีสอร์ท เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีการจัดการอบรมทั้งส้ิน 6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 
360 ท่าน ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และสามารถน าไปใช้พัฒนาเยาวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้ 

หลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแฝงปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จังหวะ วิธีการ และเหตุผลในการ
ปรับใช้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันและการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม เนื้อหา
ครอบคลุมถึงทักษะการส่ือสาร การวิเคราะห์ การจัดระเบียบ ทักษะด้านอารมณ์ วิธีการจัดการทีม ความส าคัญของสารอาหาร 
และเทคนิคการฝึกซ้อม 

หลังจากที่ผ่านการอบรม ได้ประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือประเมินวิทยากร ด้านสถานที่ ระยะเวลา ด้านความรู้
ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ การประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และติดตามผลจากการเยี่ยม
เยียนโรงเรียน ประมาณการจ านวนเยาวชนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการน้ีอยู่ที่ 106,381 คน ท่ัวประเทศ 
จากการให้คะแนนและความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมทั้ง 6 รุ่น 360 ท่าน ได้ผลการประเมินเฉล่ียดังตอ่ไปน้ี 
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ทั้งนี้ เดวิด พอล มังค์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนา
ระหว่างประเทศกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ว่า “เรา
เชื่อว่าส าหรับฟุตบอลในประเทศไทยแล้ว กลยุทธ์ในการ
พัฒนาไม่สามารถหยุดอยู่แค่การฝึกนักเตะเท่านั้น ในระยะ
ยาวเราต้องเห็นพัฒนาการของผู้ฝึกสอนฟุตบอลตามโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และทีมสมัครเล่นด้วย การได้ให้ผู้ฝึกสอนชาว
ไทยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทีมของตัวเอง
นั้นจะช่วยพัฒนาได้ดีขึ้นอีกหน่ึงทาง”  

 

 
 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายผลเพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนโดยประชาสัมพันธเ์ชิญชวนครูอาจารย์ 
หรือผู้ฝึกสอนที่จัดตั้งทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 

 
 

โดยในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเน้นและใส่ใจชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Environment 
Responsibility) ทั้งโครงการที่กล่าวมาข้างต้นและโครงการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว (โรงงำน 
APG) การประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม, โครงกำรโรงงำนสีขำว (โรงงำน APG) เพื่อสร้างระบบการจัดการด้าน
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ส าหรับเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ, 
โครงการการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นหัวใจของการด าเนินงานจะช่วยให้บริษัทประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานคาราบาวเพื่อรับรองมำตรฐำน ISO 14001: 2015  เป็นต้น 
ด้ำนภำพลักษณ์องคก์ร  
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 เพื่อก้าวสู่แบรนด์ในใจประชาชน โครงการส าคัญที่บริษัทด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดย

มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ติดตาม และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน  ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงมีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  และทันเวลา  รวมทั้งให้มีการปฏิบั ติตามนโยบาย  
กฎระเบียบ  และข้อบังคับของกฎหมาย  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มี
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี  ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก 
COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread Way Commission)  ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
ย่อย  ทั้งนี้บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม 

บริษัทฯ  ได้ก าหนดให้มสีภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี  โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจนเหมาะสม  รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI)  เพื่อใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร  ก าหนดให้มีคู่มอืการใช้อ านาจและคู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงาน
และฝ่ายมีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ด้วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนของบริษัทฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

บริษัทฯ  ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง  การประเมนิความเส่ียงของบริษัทฯอยา่งสม่ าเสมอ  ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไตรมาสละ 1 ครั้ง  และรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณารับทราบ  ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเส่ียง  ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง” 

3. มำตรกำรควบคุม 

บริษัทฯ  มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ  มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  มีการสอบ
ทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  มีการบันทึกบัญชี
ครบถ้วนถูกต้องและสม่ าเสมอ  มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ  และเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม  
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเส่ียงส าคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด  เช่นธุรกรรมด้านการเงิน  การขาย  การ
จัดซื้อจัดจ้าง  หรือการดูแลทรัพย์สิน  เป็นต้น  รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  บริษัทฯมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีการควบคุมติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  โดยฝ่ายบริหารจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้  บริษัทฯได้มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
สม่ าเสมอด้วยเช่นกัน 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล  มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน าข้อมูล
ที่ส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร  หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ  นอกจากนี้บริษัท
ฯยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
ลงทุนของบริษัทฯด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น  Website  ของบริษัทฯ, E-mail, Call  Center  เป็นต้น และที่
ส าคัญบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน  หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดดังกล่าวข้างต้น 

5. ระบบกำรติดตำม 

บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มั่นใจว่าส่ิงที่ตรวจ
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พบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที  โดยน าเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ  ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่
พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
 

12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
12.1. บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 

12.1.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีด ีและประพันธ์ 

บทเพลง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล และนางลินจง โอภากุล โดย
ถือหุ้นในบริษัท มองโกล จ ากัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

 

12.1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร์ และ (2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ  
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด ร้อยละ 30 และร้อย
ละ 2 ตามล าดับ 

 

12.1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร์ และ(2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  นางสาวณัฐชไม  

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด ร้อยละ 40 
และร้อยละ 40 ตามล าดับ 

 

12.1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร์ และ (2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

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

 

12.1.5 บริษัท ซี.เจ. เอก็ซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการร้านคา้ส่ง คา้ปลีก และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน 

ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์นางสาวณฐัชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล 
และนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ ากัด 
ร้อยละ 38 ร้อยละ 2 ร้อยละ 13 และร้อยละ 13 ตามล าดับ 

 

12.1.6 บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับบรษิัทฯ ได้แก่ นางสาวณัฐชนก 

วงษ์สวัสดิ์ (บตุรสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ) และ นางสาวผูกขวัญ สมุทร
โคจร (บุตรสาวนายกมลดษิฐ สมทุรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากดั 
ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามล าดับ 

 

12.1.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับบรษิัทฯ ได้แก่ นางสาวขวญัสุดา 

ตรีธรรมกุล (ภรรยานายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ)์ และนางสาวกรทอง วิไลย์ (ลูกสะใภ้นาย
เสถียร เศรษฐสิทธิ)์ โดยถือหุ้นในบริษัท โคโค่ ฟู้ดส ์จ ากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 
ตามล าดับ 

 
12.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษทัฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2559 และ 
2560 สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
12.2.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 ค่ำใช้จ่ำยโฆษณำ 
CBD ท าสัญญากับบริษัท มองโกล จ ากัด เพื่อวา่จา้งนายยืนยง โอภากุล มา
เป็นผู้แสดงและแนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
คาราบาวแดง  

10,000,000 10,000,000 
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ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
 ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ท าสัญญากับบริษัท มองโกล จ ากัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและ

แนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก 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 ารุง
ก าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึง
วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช าระภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี 

- สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอัตราค่าจ้าง
เป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ท้ังนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด นอกจากนี้ 
CBD ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีท่ีภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไข
โดยทั่วไป เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
12.2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ์  
DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ใหแ้ก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เพื่อ
จ าหน่ายในร้าน 

- 172,479 

 ลูกหนี้กำรค้ำ - 36,864 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญให้แก่บริษัท โรงเบียร์
ตะวันแดง จ ากัด 

699,851 355,723 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหน้ีอื่นของ CBD จากค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ 

238,025 99,170 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

 DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
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 CBD เล้ียงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีโรงเบียร์ตะวัน
แดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคน
ส าคัญ 

 CBD ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 
20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
 
12.2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ์  
DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ใหแ้ก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง  จ ากดั 
เพื่อจ าหน่ายในร้าน 

- 203,643 

 ลูกหนี้กำรค้ำ - 64,143 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBDจ่ายค่างานเล้ียงปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงานค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
จ ากัด 

4,453,226 3,858,116 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จาก
ค่าใช้จ่ายงานเล้ียงปีใหม่ของ CBD  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่า
เล้ียงรับรองคู่ค้า 

800,000 39,025 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 CBD จัดงานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์
เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติ
ให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
 
12.2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2560 

 รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ์  
DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ใหแ้ก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 
จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในร้าน 

- 154,408 

 ลูกหนี้กำรค้ำ - 56,971 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBDจ่ายค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

143,001 85,756 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 
จากค่าเล้ียงรับรองคู่ค้า 

38,928 - 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 
 DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมี

ราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
 CBD จัดงานเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและ

เครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 
20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด 
 
12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ์  
DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ใหแ้กบ่ริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อจ าหน่าย
ในร้านสะดวกซื้อ 

73,648,478 78,879,473 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 ลูกหนี้กำรค้ำ 13,594,959 12,316,995 
 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 

DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 
จ ากัด 

3,525,727 3,595,091 

 เจ้ำหนี้อื่น 
 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เป็นเจ้าหน้ีอื่นของ DCM จากค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขายของ DCM 
 

828,205 500,162 

 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 4-6 ของอาคาร 
393 สีลม และชั้นที่ 2-4 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นส านักงาน รวมถึง
การให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ 

10,827,049 12,985,863 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

187,233 194,117 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกัน
ค่าเช่าส านักงานของ CBD 

1,528,348 2,664,778 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
    CBD จ่ายค่าวัสดุส้ินเปลืองส านักงานให้กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 
จ ากัด 

124,228 179,941 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านสะดวกซือ้ในประเทศไทย โดย
มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และ
จัดท าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ 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 โดยมีอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการประมาณ 350-495 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 ซ้ือผลิตภัณฑ์  
DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด 

90,745,944 180,138,354 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่าย 

12,032,356 14,977,201 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการ
ขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ 

- 366,677 

 รำยได้อื่น 
CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาจาก บริษัท สหมิตร โปร
ดักส์ จ ากัด 

- 17,000 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด เพื่อจัดจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา  โดยมีราคาตามที่เกิดขึ้นจริง 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก  

 
12.2.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 ซ้ือผลิตภัณฑ์  
DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท โคโค่ ฟู้ดส ์จ ากัด  

24,053,802 45,653,709 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หนา้ 98 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่าย 

512,935 1,375,190 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการ
ขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ 

- 167,054 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก  
 
12.2.8 บริษัท น้ ำตำล สหมิตร จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2560 

 ซ้ือผลิตภัณฑ์  
DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท น้ าตาล สหมิตร จ ากัด  

- 301,078,381 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
บริษัท น้ าตาล สหมิตร จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่าย 

- 409,232 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท น้ าตาล สหมิตร จ ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริม
การขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียก
เก็บ  

- 2,682,953 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท น้ าตาล สหมิตร จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกับบุคคลภายนอก  
 

12.2.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวำคม 2559 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธนัวำคม 2560 

 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บรษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ำกดั เชา่พื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิร ิ
เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน รวมถงึการให้สิทธิในการเช่าพื้นทีจ่อดรถ 

- 659,760 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
ค่าบริการ และลูกหนี้อื่นของ DCM จากการขายขวดเก่า 

- 1,308,171 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกัน
ค่าเช่าส านักงานของ CBD 

- 92,400 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิร ิรวมเนื้อท่ี 132 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส านักงาน รวมถึง
การให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่า
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 
บาทต่อตารางเมตร 

 DCM จ าหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยได้รับก าไรขั้นต้นร้อยละ 3 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท ารายการ

กับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า 
และเงื่อนไขตลาด 

12.3 กำรค้ ำประกันและกำรจ ำนอง 

-ไม่มี- 

12.4 ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
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2560 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) 

12.5 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการ
ท ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ  กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

การเข้าท ารายการระหว่ างกันหรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ด้วย 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยว กับ
รายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการตามที่เสนอน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้า
ท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มสิีทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีก
ทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป 
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12.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของ
กลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีม่ีผลใช้บังคับ  

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบาย
และขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความ
จ าเป็นของรายการต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ท ากับบุคคลภายนอก 
(หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระส าคัญของขนาดรายการด้วย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็น
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความ
ช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า
การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการ
ท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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13.  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อ รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดท า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทาง

บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพยสิ์น และเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงิน รายได้
และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล 

 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งในการ

ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

   
นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์  นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ 
ประธานกรรมการบริษัทฯ  ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
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13.1 งบกำรเงิน 

สรุปรายงานสอบบัญชี 
รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4451จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี
เงื่อนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามีจ านวน
เงินรวม 3,630,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
ค่าบริการอื่นมีจ านวนเงินรวม 290,000 บาท  
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

หนว่ย: (พนับำท) 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 

2560 2559 2558 

สินทรัพย ์
   

สินทรัพยห์มนุเวียน 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 146,767 745,060 1,377,484 

เงินลงทุนชัว่คราว 7,130 604,282 473,363 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 959,861 561,576 425,028 

สินค้าคงเหลือ 656,266 433,504 248,974 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 389,174 110,482 16,811 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,159,198 2,454,905 2,541,661 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 103,163 103,848 107,793 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9,608,940 6,626,891 4,667,010 

ค่าความนิยม 535,467 536,065 - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 67,007 15,151 15,655 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 31,361 33,696 25,423 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 14,783 7,935 3,918 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 10,360,720 7,323,586 4,819,799 

รวมสินทรัพย์ 12,519,919 9,778,491 7,361,460 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สนิหมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 845,000 750,000 - 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 1,897,197 1,365,040 801,525 

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 300,000 - - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มี    

อ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 57,128 - - 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 94,722 183,067 98,525 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 12,532 27,034 51,316 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,206,580 2,325,140 951,366 
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หนี้สนิไมห่มุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด    

ช าระภายในหนึ่งป ี 2,190,400 250,000 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 102,197 89,752 65,561 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญช ี 152 - - 

เงินมดัจ าส าหรับการเชา่ 15,285 14,056 11,184 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 2,308,034 353,808 76,745 

รวมหนีส้ิน 5,514,614 2,678,948 1,028,111 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

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

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 3,962,980 3,962,980 3,962,980 

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 323,216 323,216 323,216 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน    

การถือหุ้นในบริษัทย่อย 108,959 108,959 108,959 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม    

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 94,000 

ยังไม่ได้จดัสรร 1,674,589 1,377,500 844,193 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (55,960) 384 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 7,113,784 6,873,039 6,333,348 

ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม    

ของบริษัทย่อย (108,479) 226,503 - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 7,005,305 7,099,543 6,333,348 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 12,519,919 9,778,491 7,361,460 
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งบก ำไรขำดทุนรวม 

หนว่ย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 

2560 2559 2558 

ก ำไรขำดทนุ    

รำยได้    

รายได้จากการขาย 12,904,242 9,943,351 7,753,017 

รายได้อื่น 163,531 146,748 121,301 

รวมรำยได้ 13,067,773 10,090,099 7,874,318 

ค่ำใช้จ่ำย    

ต้นทุนขาย 8,839,651 6,388,248 4,892,859 

ค่าใช้จา่ยในการขาย 2,378,535 1,462,115 1,120,068 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 740,670 510,791 359,888 

ค่าใช้จา่ยอื่น - 42,177 35,181 

รวมค่ำใช้จ่ำย 11,958,856 8,403,331 6,407,996 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,108,917 1,686,767 1,466,321 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (47,702) (3,679) (1,639) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้ 1,061,215 1,683,089 1,464,682 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้ (260,557) (278,213) (209,148) 

ก ำไรส ำหรับป ี 800,659 1,404,876 1,255,534 

กำรแบ่งปันก ำไร    

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,245,812 1,489,756 1,255,534 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (445,153) (84,880) - 

ก ำไรส ำหรับป ี 800,659 1,404,876 1,255,534 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน    

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.25 1.49 1.26 

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (หุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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งบกระแสเงินสดรวม 

 หนว่ย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 

2560 2559 2558 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 285,991 1,554,150  1,619,757  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (2,430,820)  (2,255,489)  239,943  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   1,551,171    71,081  (1,010,300) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (598,728) (632,424)  849,400  
 

อัตรำส่วนกำรเงินที่ส ำคัญ 

 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 

2560 2559 2558 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.7 1.1 2.7 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.3 0.8 2.4 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.1 0.9 1.7 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 21.7 24.5 23.1 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 16.6 14.7 15.6 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 29.9 36.0 34.8 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 12.0 10.0 10.3 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 10.0 9.6 9.3 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย วัน 36.0 37.4 38.9 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน (7.4) (12.7) (13.0) 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 31.5 35.8 36.9 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 7.3 15.9 17.8 

อัตราส่วนก าไรอื่น ร้อยละ 1.3 1.0 1.1 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 30.3 98.2 117.4 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 6.1 13.9 15.9 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 11.4 20.9 20.3 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นท่ีเป็น     

ของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ร้อยละ 17.8 22.6 20.3 
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 7.2 16.4 17.4 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 11.7 26.7 30.5 

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย ์ เท่า 1.2 1.2 1.1 
อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 
(Financial Policy Ratio) 

    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.8 0.4 0.2 

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.5 0.1 - 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 14.0 467.4 1,100.2 

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 68.2 67.1 70.9 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

14.1 ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินรวม 

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1 รำยได้จำกกำรขำย 

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 12,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
2,961 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.8 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศและรายได้จากการขายต่างประเทศที่อัตราส่วนร้อยละ 
61:39 เปล่ียนแปลงจากอัตราส่วนร้อยละ 66:34 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า หากพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
บ ารุงก าลัง กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ านวน 11,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,709 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.3 แบ่งเป็นรายได้
จากการขายในประเทศและรายได้จากการขายต่างประเทศที่อัตราส่วนร้อยละ 55:45 เปล่ียนแปลงจากอัตราส่วนร้อยละ 64:36 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ธุรกิจต่างประเทศที่มีเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักมีการเติบโตทั้งจ านวนและสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมในอัตราเร่งที่สูงกว่าเป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ด าเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายตลาดส่งออกในประเทศที่ตั้งอยู่ในและนอกทวีปเอเชียตามวิสัยทัศน์ สินค้าระดับโลก  
แบรนด์ระดับโลก (World Class Product, World Class Brand) 

รายได้จากการขาย

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท) 2559 2560 จ านวน อัตราส่วน

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลติภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ           

 ของตนเอง 1/
6,141 6,083 (58) (0.9)

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลติภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
238 936 699 n/m

ผลติภัณฑ์รับจ้ำงจัดจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลภำยนอก 197 803 606 n/m

รายได้ขายในประเทศ 6,576 7,822 1,247 19.0

รำยได้ขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน CBD 3,340 4,821 1,481 44.3

รำยได้ขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน ICUK 16 202 187 n/m

รายได้ขายต่างประเทศ 3,356 5,024 1,667 49.7

รำยได้ขำยอ่ืน 12 58 47 n/m

รายได้จากการขายรวม 9,943 12,904 2,961 29.8

ส าหรับรอบปบีญัชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง

 
หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ 
  2/ น้ าดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

1.1 รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 7,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,247 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.0 ขับเคล่ือนด้วยการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวจ านวน 699 
ล้านบาทจากการพัฒนาและออกวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยจุดแข็งเครื่องหมายการค้าคาราบาวอันเป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายจ านวน 606 ล้านบาทจากการทยอยเปิดศูนย์กระจายสินค้า
และเพิ่มจ านวนหน่วยรถเงินสดให้ครอบคลุมพื้นที่การค้าส าคัญทั่วประเทศ โดยจ านวนศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ 31 แห่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก 16 แห่ง ณ ส้ินสุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า ในขณะที่จ านวนหน่วยรถเงินสดเฉล่ีย 
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(Weighted average) อยู่ที่ 333 คันในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 265 คันในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความหลากหลายมากขึ้น 

1.2 รายได้จากการขายต่างประเทศจ านวน 5,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,667 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.7 ขับเคล่ือนด้วยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกเดิมและตลาดส่งออกใหม่ กล่าวคือ รายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกเดิม
ไม่รวมประเทศจีน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมนและอื่นๆ (Non-China markets) จ านวน 3,802 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.8 เนื่องจากบริษัทคู่ค้าตัวแทนที่น าเข้าด าเนินการเพิ่มจุดขายควบคู่ไปกับกิจกรรม
การตลาดและส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ประเทศของตนด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนสโมสรและการ
แข่งขันฟุตบอลชั้นน าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 747 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 29.4 ในขณะที่ตลาดส่งออกใหม่อย่างประเทศจีนเข้ามามีบทบาทต่อการขับเคล่ือนให้ธุรกิจต่างประเทศมีขนาดใหญ่ใน
อนาคต โดยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้แก่กลุ่มบริษัทร่วมทุนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ
จีนจ านวน 1,019 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายต่างประเทศที่ร้อยละ 20.3 ไม่เพียงก่อให้เกิดการกระจายแหล่ง
รายได้ในเชิงภูมิศาสตร์แต่ยังช่วยให้เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่ประเทศ
จีนเป็นตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก 

นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมนและอ่ืนๆ 
และตลาดส่งออกใหม่อย่างประเทศจีนภายใต้การด าเนินงานของ CBD ตามที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้จากการ
ขายต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ ICUK จ านวน 202 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษและ
รายได้จากการขายไปยังตลาดส่งออกประเทศอื่นนอกทวีปเอเชียในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 ทั้งนี้ ICUK มีพัฒนาการด้านยอดขาย
ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวใน
ประเทศอังกฤษที่มีแนวโน้มเติบโตในโตทุกไตรมาส กล่าวคือ เริ่มจากปริมาณขายเฉล่ียต่อเดือนที่ 1.13 แสนกระป๋องในช่วงไตร
มาส 4/2559 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 9.50 แสนกระป๋องต่อเดือนในไตรมาส 4/2560 โดยมีปริมาณขายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 5.88 
แสนกระป๋องส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมาย
การค้าคาราบาวไปยังตลาดส่งออกอื่นนอกทวีปเอเชียยังมีแนวโน้มการเติบโตไม่ชัดเจนในปัจจุบัน กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลง
ขึ้นลงในแต่ละเดือนตามค าส่ังซื้อจากบริษัทคู่ค้าโดยมีปริมาณขายเฉล่ียต่อเดือนท่ี 1.00 ล้านกระป๋อง 

 

2. ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก าไรขั้นต้นจ านวน 4,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.3 
คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 31.5 ลดลงจากอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 35.8 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
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ก าไรข้ันต้น

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท) 2559 2560 จ านวน อัตราส่วน

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลติภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ          

ของตนเอง 1/
2,361 2,236 (125) (5.3)

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลติภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
38 117 79 n/m

ผลติภัณฑ์รับจ้ำงจัดจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลภำยนอก 31 94 63 n/m

ก าไรข้ันต้นจากการขายในประเทศ 2,430 2,447 17 0.7

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน CBD 1,121 1,585 464 41.4

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน ICUK 3 28 25 n/m

ก าไรข้ันต้นจากการขายต่างประเทศ 1,124 1,613 489 43.5

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยอ่ืน 1 5 4 n/m

ก าไรข้ันต้นรวม 3,555 4,065 509 14.3

ส าหรับรอบปบีญัชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง

 
หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ 
  2/ น้ าดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ 
รับจ้างจัดจ าหน่ายมีอัตราก าไรขั้นต้นต่ ากว่า โดยผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายมีอัตราก าไรขั้นต้นแตกต่างกันไป ซึ่งเกิดขึ้นเป็น
ปกติของการประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ การเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์ (Product Mix) อย่างมีสาระส าคัญ
และท าให้อัตราก าไรขั้นต้นจากธุรกิจในประเทศลดลงในภาพรวม กล่าวคือ ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจในประเทศจ านวน 2,447 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 31.3 ลดลงจากอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ  37.0 
พัฒนาการก าไรขั้นต้นจากการขายในประเทศเป็นดังต่อไปนี้ 
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By Products as a % of FY2015 Domestic Gross Profits
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By Product as a % of FY2016 Domestic Gross Profits
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Products 3.8%

Note: Pie charts represent annual gross profits from individual product groups as a % of total gross profits in respective finanical reporting period  
แผนภาพวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า
คาราบาวและการรับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดรายได้และก าไร
ขั้นต้นส่วนเพิ่ม โดยกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเมื่อนับรวมกันแล้วจ านวน 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
142 ล้านบาท ชดเชยผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง และ
สร้างความมั่นคงจากการกระจายแหล่งรายได้ที่มีศักยภาพการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  
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อัตราก าไรข้ันต้น

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลติภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ          

ของตนเอง 1/

ผลติภัณฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลติภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/

ผลติภัณฑ์รับจ้ำงจัดจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลภำยนอก

อัตราก าไรข้ันต้นจากการขายในประเทศ

อัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน CBD

อัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินงำน ICUK

อัตราก าไรข้ันต้นจากการขายต่างประเทศ

อัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยอ่ืน

อัตราก าไรข้ันต้นรวม 31.535.8

8.3 8.4

32.133.5

31.337.0

11.715.8

21.5 13.8

32.933.6

2559 2560

12.515.8

36.838.5

ส าหรับรอบปบีญัชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 
ต้นทุนขายเฉล่ียต่อหน่วยภายใต้การด าเนินงานของ CBD ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุหีบ
ห่อรายการส าคัญ ได้แก่ น้ าตาล ทอรีน คาเฟอีน กัวรานาและขวดแก้วสีชา และต้นทุนแปลงสภาพในส่วนของพลังงาน ค่าเส่ือม
ราคา ค่าตัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายพนักงาน ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเองปรับตัวลดลงจากชว่งระยะเวลาเดียวกันปีกอ่นหน้า กล่าวคือ อัตราก าไรขั้นต้นของเครื่องดื่มบ ารงุ
ก าลังในรูปแบบขวดและเครื่องดื่มเกลือแร่ส าหรับธุรกิจในประเทศร้อยละ 36.8 ลดลงจากอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 38.5 ในขณะ
ที่อัตราก าไรขั้นต้นของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในรูปแบบขวด กระป๋องไม่อัดก๊าซและกระป๋องอัดก๊าซส าหรับธุรกิจต่างประเทศร้อย
ละ 32.9 ลดลงจากอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 33.6 

ทั้งนี้ เศษแก้วที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตขวดแก้วสีชามีทิศทางราคาตลาดเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี ส่งผลให้เครื่องดื่ม
บ ารุงก าลังในรูปแบบขวดมตี้นทุนวัสดหุีบห่อเพิ่มขึ้นคอ่นข้างมาก กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงในจดุนี้ จึงมีมาตรการเฝ้า
ติดตามราคาเศษแก้วอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการทดแทนและปรับลดปริมาณการใช้เศษแก้วเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจภายใต้การด าเนินงานของ ICUK จ านวน 28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 13.8 อัตราก าไร
ขั้นต้นที่เกิดขึ้นสะท้อนความเป็นจริงจากการประกอบธุรกิจของ ICUK ในช่วงเริ่มต้น ถึงความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ในการให้
ส่วนลดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเป็นแรงกระตุ้นการรับรู้และส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษที่มีสภาวะการแข่งขันรุนแรงระหว่างบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด นอกจากนี้
ยังผันผวนไปตามส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศอื่น
นอกทวีปเอเชีย  

ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้

1. ต้นทุนผันแปร (Variable cost component) เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณขายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย (1) วัตถุดิบ
และวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิตและ (2) ต้นทุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ รับจ้างจัดหน่ายและอื่นๆ เมื่อนับรวมกันแล้ว
ต้นทุนผันแปรคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขายประมาณร้อยละ 88 
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1.1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่คือ (1) หัวเชื้อ น้ าตาลทราย คาเฟอีน 
ทอรีน วิตามินและวัตถุดิบอื่น และ (2) ขวดแก้ว ฝาขวด กระป๋อง ฝากระป๋อง วัสดุหีบห่ออื่นและภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ 
ตามล าดับ ในขณะที่วัตถุดิบใช้ในการผลิตขวดแก้วสีชาคือ (3) เศษแก้ว โซดาแอช ทรายและวัตถุดิบอื่น เมื่อนับรวมกันแล้ว
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขายประมาณร้อยละ 70 โดยน้ าตาลทรายมีสัดส่วนต่อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
ประมาณร้อยละ 15 
1.2. ต้นทุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ รับจ้างจัดหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขายประมาณร้อย
ละ 18  
2. ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion cost component) คือ ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย ค่าซ่อมบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อนับรวมกันแล้วต้นทุนแปลงสภาพคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนขายประมาณ
ร้อยละ 12 โดยค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิต
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองจ านวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.9 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันปี
ก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการเริ่มรับรู้ค่าเส่ือมราคาที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการขยายก าลังผลิตโรงบรรจุกระป๋องและขวด
แก้วสีชา ซึ่งเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามล าดับ  

เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการขายของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบายของภาครัฐในส่วนของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายด้วยการยกเลิกก าหนดราคาน้ าตาลทราย
หน้าโรงงานแบบคงที่และปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ช าระภาษีที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เปล่ียนไปจากเดิม มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 2560 ผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าวนอกจากต้องประเมินตามอัตราบนฐานราคาที่
ก าหนด ยังต้องประเมินตามค่าความหวานต่อลิตร โดยภาระภาษีในส่วนหลังนี้จะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดทุก 2 ปี เป็นจ านวน 3 
ครั้งจนถึงปี 2566 

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมจ านวน 3,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104 
ล้านบาทหรือร้อยละ 54.8 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมที่ร้อยละ 24.2 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนที่ร้อยละ 20.3 ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ เริ่มรับรู้ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ ICUK ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 โดยสามารถจ าแนกการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916 ล้านบาทหรือร้อยละ 62.7 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
18.4 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนท่ีร้อยละ 14.7 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการ
แข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ (2) ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนท่ีด าเนินการภายใต้ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศและ
ในส่วนที่ด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ และ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ค่าใช้จ่ายส าคัญ
ดังกล่าวมีส่วนผสมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรตามรายได้จากการขายที่เกี่ยวข้องตามแผนธุรกิจ 

ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายคงที่รับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการ
ช าระเงินและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กลุ่มบริษัทฯ พึงได้รับภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบไปด้วย Chelsea Football 
Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football Club (RFC) จ านวน 562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
413 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ เริ่มรับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุน Chelsea Football Club Limited 
(CFC) เป็นค่าใช้จ่ายผ่านงบก าไรขาดทุนรวมในส่วนที่รับผิดชอบโดย CBD ในเดือนพฤษภาคม 2559 และในส่วนท่ีรับผิดชอบ
โดย ICUK ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเริ่มรับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุน English Football 
League (EFL) เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2560  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนให้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) เป็นระยะเวลา 5 ฤดูกาลแข่งขัน ส้ินสุด
ฤดูกาลแข่งขันปี 2563/2564 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวมทั้งหมด 33 ล้านปอนด์ แบ่งเป็นสิทธิในการเผยแพร่ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในฐานะ Principal Partner ใน 3 ปีแรกซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวม
จ านวน 27 ล้านปอนด์และจะถูกปรับลดสถานะเป็น Global Partner ในปีที่ 4 และปีที่ 5 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวม
จ านวน 6 ล้านปอนด์ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขพิเศษส าหรับการขยายระยะเวลาการเป็นผู้สนับสนุนจากเดิม 3 
ฤดูกาลแข่งขัน ส้ินสุดฤดูกาลแข่งขันปี 2561/2562 ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนให้แก่ English Football 
League (EFL) เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาลแข่งขัน ส้ินสุดฤดูกาลแข่งขันปี 2562/2563 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนรวมทั้งหมด 
18 ล้านปอนด์ ทั้งนี้ English Football League (EFL) เป็นหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในประเทศอังกฤษและมี
สโมสรฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งเปล่ียนชื่อรายการมาเป็น Carabao Cup ตลอดอายุสัญญา 

ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ CBD จ านวน 679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.4 แบ่ง
ออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพื้นที่การค้าส าคัญทั่วประเทศ
จ านวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.2 (2) ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ จ านวน 133 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทหรือร้อยละ 42.9 โดยในจ านวนนี้เป็นค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้า
สมัยใหม่ของกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มเมื่อนับรวมกันแล้วจ านวน 68 ล้านบาทเพื่อสร้างการรับรู้
และเร่งกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายในช่วงเริ่มต้น และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจ านวน 303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
70 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.3 ใช้ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับธุรกิจในประเทศเป็นหลัก 

ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษจ านวน 285 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าจ้างด าเนินการสนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์เข้าถึงจุดขายตามร้านค้าโดยตรง (Field Sales) 
จ านวน 93 ล้านบาท (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมัยใหม่จ านวน 64 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ตัวอย่างลองชิม 
(Sampling) จ านวน 21 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจ านวน 108 ล้านบาทใช้ไปกับส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์
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รูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความต้องการในตัว
ผลิตภัณฑ ์

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขายจ านวน 852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.3 สอดคล้องกับการเติบโตของ
รายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าใช้จ่ายด าเนินการศูนย์กระจายสินค้าและ
หน่วยรถเงินสดจ านวน 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.5 โดยในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนของ
พนักงานและค่าเช่าจ านวน 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.5 คิดเป็นสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายด าเนินการศูนย์
กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดรวมที่ประมาณร้อยละ 73 เป็นไปตามจ านวนศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดที่
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้จากการขายในประเทศ และ (2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขายอื่นจ านวน 394 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 โดยในจ านวนนี้มีค่าขนส่งและโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผันแปรตามการเติบโตของ
รายได้จากการขายที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 188 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.9 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) 
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ านวน 436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.8 สอดคล้องกับจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตาม
ก าลังคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ  และ (2) 
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเดินทาง ค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาและอื่นๆ จ านวน 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80 
ล้านบาทหรือร้อยละ 35.6 โดยในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายส าคัญที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจ าโดยปกติของการประกอบธุรกิจ (Non-
recurring Expenses) จากการขนย้ายเครื่องจักรสายการผลิตโรงบรรจุกระป๋องจากโรงงานเดิมไปอยู่โรงงานใหม่ที่อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจ านวน 39 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการร่วมลงทุน
ที่ผ่านมาจ านวน 15 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี ้

170 168 186 217

568 574
665 571

1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017

G&A Expenses Selling Expenses

738 742

851
788

27.4%

21.2%
24.1% 24.8%

SG&A as a % of sales  
ตามที่กล่าวข้างต้น การท่ีกลุ่มบริษัทฯ เริ่มรับรู้ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ ICUK ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 
4/2559 คือสาเหตุหลักที่ท าให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter basis) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะอยู่ที่
จ านวน 780 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมประมาณร้อยละ 24.0 โดยเฉล่ียต่อไตรมาส 
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4. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา
เดียวกันปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญดังกล่าวเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณความต้องการใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงการใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนขยายการผลิตเชิง
บูรณาการแนวดิ่งตามวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเติบโตขององค์กร กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 3,392 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก 1,000 ล้านบาท ณ ส้ินสุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า 
เทียบเท่าอัตราส่วนหนี้สินท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี 0.5 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.1 เท่า ตามล าดับ 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเส่ียงทางการเงนิ จึงอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้การจัดโครงสร้างเงิน
กู้ยืมสถาบันการเงิน โดยค านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจนต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นส าคัญ 

5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 261 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 
6.3 คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ  ที่ร้อยละ 24.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.5 ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันปีก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยต่างประเทศในงบ
การเงินรวมเป็นจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

6. ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก าไรสุทธิจ านวน 801 ล้านบาท ลดลง 604 ล้านบาทหรือร้อยละ 43.0 คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 6.2 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 14.1 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า การลดลงดังกล่าวมี
สาเหตุเกิดจากอัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงในภาพรวม รวมถึงการปรับตัวสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารบนพื้นฐานของการ
เริ่มรับรู้ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ ICUK ในงบการเงินรวม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทางการเงนิท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าว
ข้างต้น โดยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 1,246 ล้านบาท ลดลง 244 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.4 

ฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 12,520 ล้านบาทและ 9,778 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 2,741 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.0 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 154 ล้านบาทและ 
1,349 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาทหรือร้อยละ 88.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชั่วคราวลดลงจากกระแสเงนิสดจาก
กิจกรรมลงทุนจ านวน 2,431 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการน าเงินไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตขวดสีชา โรงบรรจุกระป๋อง และ
โรงผลิตกระป๋อง และติดตั้งเครื่องจักร จ านวน 2,979  ล้านบาท ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 950 ล้านบาท และ 
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ในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะส้ันและระยะยาวรวมจ านวน 2,335 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมีการขายเงินลงทุนจ านวน 
1,804 ล้านบาทและมีการลงทุนในกองทุนรวมระหว่างงวดจ านวน 1,207 ล้านบาท 

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 960 ล้านบาทและ 562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 398 
ล้านบาทหรือร้อยละ 70.9 เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาทจากการที่ ICUK มีการให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้าตามธรรมเนียมปฏิบัติ และลูกหนี้การค้าในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 233 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณค าส่ังซื้อของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะร้านค้าแบบดั้งเดิม เนื่องจากกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยม รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาให้เครดิตระยะส้ันเป็นบางช่วงกับกลุ่มร้านคา้ที่มีความเส่ียงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขายและ
ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาทของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไปท าสัญญาผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลใน
ประเทศอังกฤษ โดยมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มเติมระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 

3. สินค้าคงเหลือ 
กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 656 ล้านบาทและ 434 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 223 
ล้านบาทหรือร้อยละ 51.4 สินค้าส าเร็จรูป เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ ต้องสต็อกสินค้าเพื่อรองรับค าส่ังซื้อจาก
ลูกค้าที่ เพิ่มสูงขึ้น และเป็นผลมาจากโรงงานผลิตขวดที่ เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2560 และมีการรับจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับ
บุคคลภายนอกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวตัถุดบิเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการซื้อวัตถุดิบหลักไว้เพื่อรองรับแผนการ
ผลิต  

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 9,609 ล้านบาท และ 6,627 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 2,982 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.0 เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปีมีการจ่ายค่าอาคารและเครื่องจักรส าหรับโรงงาน
ใหม่เพื่อขยายก าลังการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตขวดแก้ว และจ านวนหนึ่งเป็นเงินค่าก่อสร้างและเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้งของโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมและโรงงานบรรจุขวด 

5. ค่าความนิยม 
ในระหว่างปี 2559 CVHLUX เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 7.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจ านวน และในวัน
เดียวกัน ICUK จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการของ CVHLUX ท าให้
กลุ่มบริษัทฯ ได้มาซึ่งอ านาจควบคุมการวางแผนและก าหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
จึงจัดประเภทเงินลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันท่ีมีอ านาจควบคุมดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้
มีการวัดมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับกับต้นทุนการร่วมทุนของบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่า
ความนิยมจ านวน 535 ล้านบาท 
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หนี้สิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 5,515 ล้านบาทและ 2,679  ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 2,836 ล้านบาทหรือร้อยละ 105.8 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 3,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 881 ล้านบาทและ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 2,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,954 ล้านบาท  

1. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ านวน 95 ล้านบาท 

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นจ านวน 1,897 ล้านบาทและ 1,365 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 532 ล้านบาทหรือร้อยละ 39.0  

- เจ้าหน้ีการค้าเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือร้อยละ 31.5 เป็นผลมาจากการซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตและสินค้าเพื่อจัด
จ าหน่ายที่มากขึ้นเพื่อรองรับยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น  
- เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือร้อยละ 111.1 เป็นผลมาจากค่าซื้อสินทรัพย์จากการก่อสร้างโรงงานและ
เครื่องจักร  
- ภาษีสรรพสามิตค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 128 ล้านบาทเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต 2560 ซึ่งเปล่ียนระบบ
การจัดเก็บภาษี จากเดิมความรับผิดชอบทางภาษีเกิดขึ้นเมื่อน าเข้าฝาเข้าโรงงาน เปล่ียนเป็นเมื่อมีการขายและโอนออก
จากโรงงานและมีก าหนดจ่ายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท เนื่องจาก CVHLUX กู้ยืมเงินจาก 
ICSG เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้แก่ ICUK 

4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
กลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปีมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,240 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายก าลัง
การผลิตส าหรับโรงงานผลิตขวด โรงงานบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 7,005 ล้านบาทและ 7,100 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 เป็นผลมาจากก าไรสุทธิท่ีลดลง  

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่องส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.7 เท่า และ 1.1 เท่า ตามล าดับ ลดลง 0.4 เท่า เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และ
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เนื่องจากในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ขยายโรงงานผลิตขวดสีชา โรงงานบรรจุกระป๋อง 
โรงงานบรรจุขวด และโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ท าให้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน และมีเจ้าหนี้ที่เกิดจากการก่อสร้าง
โรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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หนา้ 119 จาก 119  รับรองโดย …………………………………………… 

2. วงจรเงินสด 
วงจรเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ -7.4 วัน และ -12.7 วัน ตามล าดับ วงจรเงินสดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลัก
มาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่ช้าลงจากเดิม 14.7 วัน เป็น 16.6 วัน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะส้ันชั่วคราวกับ
ร้านค้าบางรายที่ความเส่ียงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย ระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจาก 10.0 วันเป็น 12.0 วัน และระยะเวลา
การช าระหนี้เฉล่ียลดลง   

3. อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 11.4 และร้อยละ 20.9 ตามล าดับ  ลดลงร้อยละ 
9.6 มีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานที่ลดลง และจากการรับรู้ผลการด าเนินงานเต็มปีของ ICUK 

4. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 7.2 และร้อยละ 16.4 ตามล าดับ ลดลงร้อย
ละ 9.2 มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา (แล้วเสร็จในปี 2560) แต่ยังผลิตไม่
เต็มก าลังการผลิต และโรงงานผลิตกระป๋องและโรงงานบรรจุขวดซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ   

5. อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 0.8 เท่า และ 0.4 เท่า ตามล าดับ  เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ 
มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  

 
14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

- ไม่มี - 
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  รับรองโดย ………………………………………………… 
 

 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว 

และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ กรรมการ  

2. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
   

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวรัญชัย เจนศิรวิณิชย ์ เลขานุการบริษัท  
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  รับรองโดย ………………………………………………… 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - 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 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน ์
- Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจรญิ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด
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  รับรองโดย ………………………………………………… 

 ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตะวันแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวันแดง จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.20 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 58 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดซีีเอม็ จ ากดั 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2545 – 2556   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ 
อาย ุ 33 
คุณวุฒิทางการศกึษา Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia 

Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

บุตรชายนายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร 
2559  ผู้อ านวยการ ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2558 ผู้อ านวยการ บริษัท ซเีจ เอก็เพรซ กรุ๊ป จ ากดั 
2555 – 2556  ผู้อ านวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จ ากดั 

 

6. นางเสาวนีย์ กมลบตุร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 65 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7 
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร ์
- The Management Development Program (Wharton School) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69 
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)  
- หลักสูตรการบริหารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจกัร 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
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 ากับดูแล 
  กิจการท่ีดี / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่  
  เอ๊าท์เลท จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์ 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติ
  บัญญัติแห่งชาติ 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
  ความเส่ียง /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 

 

7. นายสัญชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 57 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

ส าหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 ส านักงานศาลยุติธรรม 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และ
  ก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
2556 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
  ที่ปรึกษากฎหมายบรษิัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จ ากัด  
  (บริษัทในกลุ่มธุรกจิ ดั๊บเบิ้ล เอ) 
2555 – 2556  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐวิสาหกิจใน
  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2545 – 2555  ผู้บริหารส านักงาน (Partner) ส านักงาน ซี.แอนด์.เค ทนายความ 
  และที่ปรึกษากฏหมาย 

 

8. นายคณติ แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - 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 าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า 

- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเส่ียง 
  บริษัท รพ. พระรามเก้า จ ากัด 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2559   กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2556 – 2557  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร 
2556   กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
2555 – 2557  กรรมการการเคหะแห่งชาติ 
2548 - 2556  ที่ปรึกษากรรมการช าระบัญชี และผู้รับมอบอ านาจคณะกรรมการ
  ช าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขนัตี / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 56 
คุณวุฒิทางการศกึษา - โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นท่ี 20) 

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นท่ี 31) 
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.รุ่นท่ี 2 พ.ศ. 2529 
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. พ.ศ. 2532 
- หลักสูตรหลักประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 31 พ.ศ. 2535 
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 
- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 57 พ.ศ. 2558 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
พ.ศ. 2559 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)  
รุ่น137/2017 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบัน  เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร 

2558  เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ
พลังงานทหาร 

2556  รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร 

2556  รองเจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม 
2555  ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

10. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 55 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Risk Management Committee Program (RMP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.82 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด  
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั  
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2557 – 2559   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ
 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2557 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2556 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2551 – 2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัตกิารตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

 

11. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 49 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University,  

Columbus, USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศินทร ์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน ผู้บริหาร
 ฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  
 เมย์แบงค์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

12. นายวรัญชัย เจนศิริวณชิย์ / เลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 46 
คุณวุฒิทางการศกึษา -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ปริญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-  เนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา  

ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิัท  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2546 – 2558 ผู้อ านวยการอาวุโสส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 

5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ 

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ กรรมการ 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง  3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษทั 

CBD APG DCM 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ กรรมการผู้จดัการ    

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - 

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    

5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด   - 

6. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - 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 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน ์
- Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจรญิ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตะวันแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวันแดง จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.20 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 58 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดซีีเอม็ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2545 – 2556   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

5. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Risk Management Committee Program (RMP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.82 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด  
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั  
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2557 – 2559   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ
 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2557 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2556 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2551 – 2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัตกิารตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

 

6. นายพงศานติ์ คลอ่งวัฒนกจิ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 49 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University,  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

Columbus, USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศินทร์ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน ผู้บริหาร
 ฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 
2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  
 เมย์แบงค์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอชิรญา  สิทธัครเดช / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
อาย ุ 37 

คุณวุฒิทางการศกึษา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครวักับผู้บริหาร - ไม่มี - 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545-2556 ผู้จัดการสายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง -  Working paper for better corruption prevention 
-  การควบคุมภายในยคุ Thailand 4.0 
-  การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  หลักการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง 
-  Smart Disclosure Program 
-  Negotiation (การเจรจาต่อรอง) 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 4 

- ไม่มีข้อมูล - 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือ
หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มี
ส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานท่ีถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้  ได้ จั ดท าตามแนวคิดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้ง
เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยาย
ความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมนิหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การ
ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบาย
เหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 

 
 
 
  
  

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบัน
ผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute 
หรือ  FEI)  สมาคมนกับัญชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อ
การบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1   คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 

 

 

1.2   มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2 .4  มี ก ารส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้ า งต้ น ให้ ผู้บ ริหารและพนั ก งาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  
       1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 

 

 

 

 

                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
 

 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็น
ต้น 

 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

 

 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

 

 

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ 

ประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่

จ าเป็น 

 
 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

 
 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้

สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

 
 

 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณ ะนั้ น  โด ย แส ด ง ได้ ว่ า ราย ก า รใน ราย งาน ท า งก า ร เงิ น มี ตั ว ต น จ ริ ง  ค รบ ถ้ ว น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 
 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ  เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 
 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ขององค์กร 

 
 

 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภททีอ่าจกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

 

 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

 

 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมูลใน

รายงานท่ีส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็น
ต้น 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

 

 

 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้    
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว 
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การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

 

 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น  โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การท ารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ าประกัน  บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็น
ต้น 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       
 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

 

 

 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 

 

 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาส 
หรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

 

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length 

basis) 

 

 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

 

 

 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ผู้บริหารและพนักงาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร

ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมลูที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

 
 

 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปน้ี 
 13.6.1 มกีารจัดเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถว้นแล้ว  
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน           

ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

 

 

 

14.2 บริษั ทมีการรายงานข้อมูลที่ ส าคัญถึ งคณะกรรมการบริษั ทอย่างสม่ า เสมอ และ     
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ  ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถตดิต่อขอข้อมูล
อื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  
เป็นต้น    

 

 

 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ  ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 
ได้อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป    

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดย ผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

 

 

 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 

 

 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล  การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การต รวจสอบภาย ใน  (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

 

 

 

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ       

ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย  ที่ก าหนดไว้อย่างมี
นัยส าคัญ 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติ
อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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